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26th SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A 

Chúa Nhật thứ XXVI Mùa Thường Niên – Năm A 

 

 

 

Most Precious Blood Parish 
 

http://www.mpbparish.org/


 

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor    Mrs. Tuyen Nguyen, C.R.E 

Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar     Miss Mimi Hoang, Youth Ministry  

Deacon Kim Nguyen, Retired    Parish Part Time Secretary: Van Vu, 

                  Vinh Nguyen & Alysa Do.    

  

 
 
  

 
 

 

 

SCHEDULE OF SERVICES 
Saturday Morning: 8:30AM (Vietnamese) 

Saturday Vigil: 5:00PM (English) 

Sunday: 07:30AM (Vietnamese),  

09:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese) 

Holy Day: Vigil 7PM (Bilingual), 

     Day: 8:30AM (English), 7PM (Vietnamese) 

Monday-Friday: 8:30AM (English) 

Mon., Tues., Wed. & Fri: 6:00PM (Vietnamese) 
 

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu 

Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng 

Việt từ 5:30PM-6:00PM. 
 

Reconciliation - Saturday: 4:15-4:45PM and 

Sunday: 8:30-8:50AM or by appointment.  

Giải Tội - Chiều thứ bảy từ 4:15-4:45PM - 

Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và  

từ 10:00AM-10:20AM hoặc có thể làm hẹn. 
 

Baptism - 12:00PM Any Sundays (English). 

Please contact the rectory to schedule a date. 

Rửa Tội - 12:00PM Các Chúa Nhật (tiếng 

Việt). Xin liên lạc Giáo Xứ một tháng trước khi 

rửa tội.  
 

Marriage - The Diocese asks that we take at 

least a year to prepare for this special 

Sacrament. Please contact one of your priests 

for further information.  

Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự 

định cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ, phải đến 

thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước 

khi quyết định ngày cưới. 
 

Xức Dầu Bệnh Nhân - Trong trường hợp nguy 

tử, xin gọi cho Giáo Xứ bất cứ lúc nào. Ngày Chúa 

Nhật hoặc ngày thường, các Thừa Tác Viên Thánh 

Thể sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 

hoặc người già yếu. 

 

 

 
 

Anointing of the Sick - In case of serious illness 

please contact one of the priests who will 

administer the Sacrament. Please call the Rectory 

to have a loved one placed on the Sick List.  
 

PARISH MEMBERSHIP: 

New Parishioners are asked to register at the 

Rectory as soon as possible. Being registered in the 

Parish is most helpful should you need a letter of 

eligibility to be a sponsor or God-parent or for a 

letter of reference. Please notify the Rectory office 

if you leave the Parish or change address. 
 

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:  

After 8:30AM Mass on Thursday.  
 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

9:00AM-10:00AM in English. 
 

KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL #5113: 

For membership or questions, please contact  

Ray Czarkowski (856) 869-3333 or Vinh Ha.  
 

VIETNAMESE LANGUAGE CLASS: 

Classes are held from 12:30PM to 2:00PM every 

Sundays during the school year. Trường Viêt Ngữ 

cho các lớp từ 12:30PM-2:00PM Chúa Nhật. 
  

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 

Grades 1 - 8 from 10:30AM to 12:00AM every 

Sunday from September to May. All Religious 

Education classes are in the parish school.  
  

RITE OF CHISTIAN INITIATION OF ADULT: 

For those seeking to become Catholic or to receive 

sacraments they may have missed as children, 

contact Father Joseph at the parish office. 
  

CATHOLIC SOCIAL SERVICES: 

Monday - Friday - 8:30AM - 4:00PM, 

1484 Mt. Ephraim Ave., Camden (856) 964-2133. 
  

CONSIDERING MAKING A WILL? Kindly   

remember   your   parish   of   Most Precious Blood, 

Collingswood, NJ. Xin nhớ đến Giáo Xứ trong “di 

chúc” của qúy vị. 

 

Rectory Office Hours: 
Monday-Friday: 9AM-12PM & 1PM-5PM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Saturday Vigil, September 26th, 2020 

5:00PM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Juliette Barbato (Req. by Margaret Way) 
 

Sunday, September 27th, 2020 

7:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Giuse Liên và Anna Đông (Uyên Vũ xin) 

 LH Agatha và Maria (GĐ Yến Nguyễn xin) 

9:00AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 William Lutz, Sr. (Req. by Hendricks Family) 

• Thanksgiving to Jesus and Mary (Req. by Yen Thi) 

10:30AM – Cha Giuse Bùi Quang Huy 

 LH RôsaMaria Hoa và Anna Mùi (Minh-Duyên xin) 
 

Monday, September 28th, 2020  

8:30AM –Fr. Raymond Son Tran, CSF  

 LH Rôsa Maria Cao T. Hoa và Phaolô Trịnh Hảo  

(Thắng-Thuận xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An   

 LH Maria Nguyễn Thị Tám (GĐ Bắc Nguyễn xin) 
 

Tues., Sept. 29th – Archangels Michael, Gabriel, Raphael 

8:30AM–Fr. Joseph Nguyen 

 All Souls (Req. by Duc Vu) 

6:00PM – Cha Giuse Bùi Quang Huy   

 Giỗ 1 năm LH Anna  (Một GĐ xin) 
 

Wednesday, September 30th, 2020 – St. Jerome  

8:30AM– Fr. Raymond Son Tran, CSF   

 Bill Cline, Jr. (Requested by Mother) 

6:00PM – Cha Giuse Bùi Quang Huy  

 LH ĐaminhMaria Chiều và Mằng (Ngân Nguyễn xin) 
 

Thurs., Oct. 1st, 2020 – St. Thérèse of the Child Jesus 

8:30AM – Fr. Joseph Nguyen 

• A Special Intention 

6:00PM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF  

 LH Gioan Baotixita Tuấn Nguyễn (Lily xin) 
 

Friday, October 2nd, 2020 – Holy Guardian Angels 

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF  

 Elizabeth Hoàng Ngọc Liên 

6:00PM – Cha Giuse Bùi Quang Huy   

 LH Đaminh Lương và Maria Hoa(Ngân Nguyễn xin) 
 

First Saturday, October 3rd, 2020 – Blessed Virin Mary 

8:30AM– Cha Giuse Bùi Quang Huy 

 LH Giuse và Agatha (Một Người xin) 

 

 

 

 

 
 

This Weekend: 26th Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên 
Saturday, (September 26) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer: Margaret Way 

Eucharistic M.:   Mary Ann Wall 

Music:   Shauna Dever  

Chúa Nhật, (27/09) – 7:30AM (Vietnamese) 

Chủ Tế:         Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:   Trúc Nguyễn   

TTV Thánh Thể: Huy & Tú Anh Trần 

Thánh Nhạc:   Thầy Tuấn Anh & Nga Phùng 

Sunday, (September 27) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:      Frances Hansen 

Eucharistic M.:      Thiện Lê & Ray Czarkowski  

Music:          David, Katherine, & Alysa 

Chúa Nhật, (27/09) – 10:30AM (Vietnamese) 

Chủ Tế:         Cha Giuse Bùi Quang Huy  

Bài Đọc và LNGD:   Nhàn Vũ 

TTVTT:  Ngần Nguyễn & Hương Đỗ   

Thánh Nhạc:   Ca Đoàn Têrêsa 

 
 

Next Weekend: 27th Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên 
Saturday, (October 3) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer: Hân Nguyễn 

Eucharistic M.:   Linh Nguyễn 

Music:  Hân, Hào & Katherine Nguyễn  

Mass Intention:  Bob & Rose Marie Barbato  

            (Req. by Margaret Way)  

Chúa Nhật, (04/10) – 7:30AM (Vietnamese) 

Chủ Tế:         Cha Giuse Bùi Quang Huy 

Bài Đọc và LNGD:   Huyền Đinh   

TTV Thánh Thể:   Thuận Nguyễn & Duyên Nguyễn 

Thánh Nhạc:   Thầy Tuấn Anh & Nga Phùng 

Sunday, (October 4) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:      C.J Kennedy 

Eucharistic M.:      Tom Bove   

Music:           David, Katherine, & Alysa 

Chúa Nhật, (04/10) – 10:30AM  Bổn mạng CĐ Têrêsa 

Chủ Tế:         Cha Giuse Nguyễn Phú An  

Bài Đọc và LNGD:   Ca Đoàn Têrêsa 

TTVTT:  Tú Anh Trần-Vinh Nguyễn   

Thánh Nhạc:   Ca Đoàn Têrêsa 

Ý Lễ Xin TrongTuần 
 

 

Ministry Schedule for 9/26-27 & 10/3-4 

Phận Vụ trong các Thánh Lễ 2 cuối tuần 26-27/9 và 3-4/10 

 

 

26th Sunday in Ordinary Time  - September 27, 2020 

 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — When the 

wicked turn away from their 

wickedness they have 

committed and do what is 

right, they shall surely live 

(Ezekiel 18:25-28). 

Psalm — Remember your 

mercies, O Lord (Psalm 25). 

Second Reading — Consider others as better than 

yourselves; look not to your own interests, but to the 

interests of others (Philippians 2:1-11 [1-5]). 

Gospel — Tax collectors and prostitutes are entering 

the kingdom of God ahead of you (Matthew 21:28-

32). 
The English translation of the Psalm Responses from 

Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International 

Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights 

reserved. 

 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Jb 1:6-22; Ps 17:1bcd-3, 6-7; Lk 9:46-50 

Tuesday: Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a;  

 Ps 138:1-5; Jn 1:47-51 

Wednesday: Jb 9:1-12, 14-16; Ps 88:10bc-15;  

 Lk 9:57-62 

Thursday: Jb 19:21-27; Ps 27:7-9abc, 13-14;  

 Lk 10:1-12 

Friday: Jb 38:1, 12-21; 40:3-5; Ps 139:1-3, 7-10,  

 13-14ab; Mt 18:1-5 

Saturday: Jb 42:1-3, 5-6, 12-17; Ps 119:66, 71, 75,  

 91, 125, 130; Lk 10:17-24 

 
PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Gus & Anita Delmar  

John Mulholland & Danica Lorraine Desrocher 

Nelson Robinson  John Scanlon 

Carol McConaghy Bà Lâm Ngọc Lý 

William Loges Vincent Patrone 

Linda Kitts Frances Pommer  

Glenn Noble Loretta Wnuk  

Fran Mooney Gerald Dankel 

Margarita Hernandez  Dennis Gormley 

Joanne Purtell  Bob Stx. John 

Thu Phạm       Tina Lê 

Ông Trần Văn Lan Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Thị Phi Bà Nguyễn Nhường  

Bà Nguyễn Thái Tạ Bà Trần Thị Ly  

Phạm Văn Trọng Bà Vũ Thị Gương 

Việt Lê  Loan Lê 

 

FAMILIAR INSIGHTS 

 Spiritual teachers tend to repeat themselves, and 

to repeat other teachers. Maybe there really aren’t 

that many different truths to tell. Just a lot of slow, 

sleepy human beings—like us—who need to hear the 

basics over and over. Consider today’s readings. 

 People complain God isn’t “fair,” and Ezekiel 

answers that God is more than fair. People choose 

their own fates, and people can change. Even 

evildoers can turn, do right, and live. “Actions speak 

louder than words.” A fresh new insight? Hardly. 

 Paul tells the Philippians that he would truly be 

encouraged if those who claimed to be believers 

would, in fact, look to others’ interests and not their 

own. “The proof of the pudding is in the eating.” A 

novel idea? I don’t think so. 

 In Jesus’ story of the farmer and his sons, 

everyone knows that the one who said he wouldn’t 

work—but did—is way ahead of the one who said he 

would work—but didn’t. “Talk is cheap.” Heard that 

before? 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

   

Kid’s Corner 
 

 
 

AMEN        ANSWERED BELIEVE 

CHANGED       CHIEF  COLLECTORS 

ELDERS       JESUS  JOHN 

KINGDOMS       MIND  OPINION 

ORDER        PRIESTS  SIR 

SONS        RIGHTEOUSNESS TAX 

VINEYARD       WILL 

 

 



FEAST DAYS OF THE WEEK 

Sept. 29 - Archangels Michael, Gabriel, Raphael  

Angels are frequently referred to in 

both the Old and the New 

Testament: ‘See that you despise 

not one of these little ones: for I say 

to you, that their angels in heaven 

always see the face of my Father who is in heaven.’ 

(Matthew 18:10). The three archangels are 

considered to be God’s highest messengers. 

Oct. 1 - St. Therese of the Child Jesus  

Saint Therese of the Child Jesus, one of 

the most instantly popular saints of the 

20th century, was canonized less than 

30 years after her death at the age of 24. 

A principle reason for her great appeal 

was her Little Way to holiness -- her 

example of achieving sanctity, not through 

undertaking great deeds, but through personal 

devotion and dedication. The young nun's 

autobiography, Story of a Soul, presented people 

with a compelling example of spiritual maturity and 

piety achieved by an ordinary young girl. Her shrine 

at Lisieux, France, is still one of the most popular 

pilgrimage sites in Europe.  

Oct. 2   The Holy Guardian Angels 

The Gospel tells us that Lazarus ‘was 

carried away by angels to the bosom 

of Abraham’. While not being an 

article of faith, it is the ‘mind of the 

Church’ that each person has a 

guardian angel – as St. Jerome 

expressed it: ‘How great the dignity of the soul, 

since each one has from his birth an angel 

commissioned to guard it.’ 

 

MEMORIAL CANDLES 

November is the month of all souls. 

Light a Loving Memorial Candle in 

their name. Our parish is accepting 

candle orders. The 6-day candles are a 

symbolic light that will serve as a 

remembrance of your deceased family and friends. 

Candles are $15 each. Up to 5 names can be placed 

on each candle (Names will be printed by the 

parish). You can light it and personally place it on 

the All Souls Altar starting November. Candle orders 

are available only in October. To order the candles 

please use the pre-printed envelopes located 

throughout the church or stop by the rectory on 

normal business hours starting next week. 

 

FR. MIKE EZEATU 

Father Mike, our in resident priest has moved to 

another Diocese in New York for his new ministry 

there. We ask everyone to pray for him as he 

continues his ministry serving God and his people. 
 

THE PROPERTY OF 455 WHITE HORSE PIKE 
Our parish has recently purchased the next door 

property of 455 White Horse Pike. The previous 

owners of the house had the intention of selling the 

property to Father Joseph Nguyen for his personal 

use at $140,000. Instead, Father Joseph thought of 

the parish and would like the property to be used for 

pastoral programs and the parish’s needs. On 

February, 11th, 2020, during the parish pastoral and 

finance councils meeting, the councils voted 

unanimously to purchase the property. Bishop 

Sullivan and his consultants had expressed interest 

in purchasing the property for our parish. With the 

assistance of the office of Attorney, Francis J. 

Monari, Esq, the deal was finalized in August of 

2020. The parish will now be able to use the 

property for any visiting priests, religious brothers 

and sisters, retreat for small groups, family ministry, 

and other pastoral programs. We would like to thank 

the previous owners as well as Father Joseph for 

their generosity!  
 

CONFIRMATION MASS 

1. Bishop Sullivan will be at our church to confirm 

30 of our students on Sunday, October 11 at 

11:00AM mass. Due to the Coronavirus 

pandemic, church seatings are limited. Each 

Confirmadi will only have 5 family members who 

can attend the celebration. 

2. There are no Vietnamese language classes this 

academic year. 

3. Religious Education: We are currently accepting 

registration for all grades. 

• Classes will be held virtually. 

• All students who anticipate to receive First 

Communion and Confirmation in 2021 MUST 

register for virtual classes. 

• Forms are available after all Sunday masses. Our 

staff will be present to answer any questions. 

You can also download a copy of the registration 

form on our parish website. 

• Families who are experiencing financial hardship 

and cannot pay the registration fee, please talk to 

our staff. 



CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN - 27 tháng 9, 2020 

 
 

GOSPEL:    Mt 21:28-32 

A reading from the Holy Gospel according to 

Matthew, 

     Jesus said to the chief priests and elders of the 

people: "What is your opinion? A man had two sons.  

He came to the first and said, 'Son, go out and work 

in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not,' 

but afterwards changed his mind and went. The man 

came to the other son and gave the same order. He 

said in reply, 'Yes, sir, 'but did not go. Which of the 

two did his father's will?" They answered, "The 

first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax 

collectors and prostitutes are entering the kingdom of 

God before you. When John came to you in the way 

of righteousness, you did not believe him; but tax 

collectors and prostitutes did. Yet even when you 

saw that, you did not later change your minds and 

believe him." The Gospel of the Lord.  
 

PHÚC ÂM: Mt 21: 28-32 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. 
 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và 

các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người 

kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất 

và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho 

cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng 

sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ 

hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, 

vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai 

người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người 

con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các 

ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước 

Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các 

ông trong đường công chính, và các ông không tin 

ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin 

ngài. Còn các ông, khi xem thấy điều đó, các ông 

cũng không hối hận mà tin ngài".  

Tin mừng của Chúa.   
 

THÔNG BÁO 

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 10 lúc 11 giờ sáng, Đức 

Cha Sullivan sẽ đến chủ tế thánh lễ và ban bí tích 

Thêm Sức cho 30 em trong giáo xứ chúng ta. Vì hoàn 

cảnh đại dịch Covid-19 nên thánh lễ này chỉ dành 

riêng cho các em được Thêm Sức. Những ai quen đi 

lễ 10:30AM, xin vui lòng tham dự các thánh lễ khác: 

Thứ Bảy: 5:00PM (tiếng Anh), 7:00PM (tiếng Việt) 

và Chúa Nhật: 7:30AM (tiếng Việt), 9:00AM (tiếng 

Anh) 

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên (27/09)  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót 

của Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng 

Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.  

Thứ Hai, Thánh Matthêu (28/09) 

-Đáp Ca: -Xin Chúa ghé tai về bên con, và xin nghe 

rõ tiếng con.  

-Alleluia, Alleluia: -Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, 

linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. Alleluia.  

Thứ Ba, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, 

Gabriel, Raphael (29/09) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con 

đàn ca mừng Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh 

toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. 

Alleluia. 

Thứ Tư, Tuần XXVI Mùa Thường Niên (30/09) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu 

đến tai Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa, những giới răn Chúa 

được lập ra cho tới muôn đời, được ban hành một 

cách chân thành và đoan chính. Alleluia. 

Thứ Năm, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình 

an của Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc 

tụng Cha, vì Cha đã mạc khải các mầu nhiệm nước 

trời cho những kẻ bé mọn. Alleluia. 

Thứ Sáu, Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) 

-Đáp Ca: -Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc 

bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.  

-Alleluia, Alleluia: -Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh 

toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. 

Alleluia. 

Thứ Bảy, Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03/10) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy 

long nhan hiền hậu.  

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để 

con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng 

vâng theo luật đó. Alleluia.  

 

 

 

 

 

 



TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA 

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với 

người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm 

vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ 

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi’.”  

Suy niệm: Con người có thể trả lời không với Thiên 

Chúa. May thay con người còn có khả năng thay đổi 

ý kiến. Nhờ đó, con người luôn luôn có cơ hội để sửa 

chữa lỗi lầm. Nhưng đó cũng là một khả năng thật 

đáng ngại. Bởi vì người ta có thể thưa: “Vâng, con 

sẽ đi làm vườn nho cho Cha” nhưng rồi lại không đi. 

Không phải chỉ một lần đồng ý với Chúa trong bí 

tích Rửa tội là đã nắm chắc được vào Nước Trời. 

Phải có thái độ sẵn sàng hoán cải, thưa “có” thay vì 

nói “không” với Chúa. Điểm thứ hai còn quan trọng 

hơn: Nói “có” mà thôi chưa đủ, còn phải lên đường 

thi hành ý muốn của Cha với thái độ tự do vâng phục 

của người con thảo. Vì không phải những ai nói ‘Lạy 

Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, mà chỉ 

những người thi hành ý Chúa mới được vào thôi. 

Mời Bạn: Thiên Chúa muốn coi bạn như người con, 

và là người con trưởng thành, biết ý thức bổn phận 

của mình đối với Cha và mau mắn đảm nhận trách 

nhiệm ấy với tâm tình con thảo: vui vẻ tự nguyện 

chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của mình. Và 

nếu như có “lỡ” từ chối Ngài, Chúa vẫn cho bạn cơ 

hội để bạn bắt đầu lại: Bạn hãy mau mắn rút lại lời 

nói “không” tai hại ấy và làm hoà với Chúa bằng 

cách “đi làm vườn nho” cho Ngài. 

Chia sẻ: Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước 

tiên phải biết làm hoà với anh em. 

Sống Lời Chúa: Trước khi đi ngủ, bạn đừng quên 

giục lòng ăn năn tội để làm hoà với Chúa. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2020-2021 
 

Giáo xứ xin thông báo: 
1. Chúng tôi đã bắt đầu ghi danh cho các em bên 

hội trường Lòng Thương Xót sau các thánh lễ. 

Xin các phụ huynh vui lòng lấy đơn đăng ký cho 

các em tạm thời học giáo lý trực tuyến (online). 

Các em 2 lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và 

Thêm Sức bắt buộc phải ghi danh để các em học 

trực tuyến. Quý vị có thể tải đơn ghi danh trên 

trang mạng giáo xứ www.mpbparish.org. 

2. Những gia đình nào khó khăn về tài chánh, nhà 

thờ sẵn sàng không nhận học phí của các em. 

3. Khi ghi danh cho các em, qúy vị có thể đặt những 

câu hỏi với ban giáo lý. 

 

 

NHỚ ĐẾN CÁC LINH HỒN 
Tháng 11 là tháng nhớ đến các linh hồn. 

Bắt đầu tuần tới quý vị nào muốn đặt mua 

nến để cầu nguyện cho họ, xin dùng bao 

thư được in sẵn và nộp cho ban đại diện 

hoặc văn phòng giáo xứ. Giáo xứ sẽ in tên 

người quá cố trên cây nến để quý vị tự đặt trên bàn 

thờ vào tháng 11. Xin ủng hộ mỗi cây nến $15. Mỗi 

cây nến chỉ được ghi tối đa 5 linh hồn. Không giới 

hạn bao nhiêu cây nến. Khi đốt, mỗi cây nến sẽ cháy 

trong vòng 6 ngày. Chúng tôi chỉ nhận đặt nến trong 

tháng 10 mà thôi.  
 

CĂN NHÀ MỚI CỦA GIÁO XỨ 

Giáo xứ đã mua được căn nhà bên cạnh nhà xứ (mặt 

tiền đường White Horse Pike) với giá rẻ. Hiện tại 

căn nhà này giá trị trên dưới $300,000. Ước nguyện 

của chủ cũ muốn để lại căn nhà này cho Cha chính 

xứ Giuse với giá $140,000 để Cha có thể xử dụng khi 

dưỡng bệnh hoặc hưu trí sau này. Nhưng Cha đã 

nghĩ đến những nhu cầu của giáo xứ nên ngài đã 

chuyển nhượng lại cho giáo xứ. Sau hơn 4 tháng sửa 

chữa do công khó của một số anh em nên căn nhà đã 

hoàn tất thật đẹp và khang trang. Sau khi được phép 

của Đức Cha Sullivan và nhờ sự giúp đỡ của văn 

phòng luật sư Francis J. Monari các giấy tờ đã xong 

và hiện tại giáo xứ đang là chủ căn nhà này. Giáo xứ 

xin chân thành cám ơn chủ cũ của căn nhà, đặc biệt 

Cha chính xứ Giuse đã quảng đại nhường lại căn 

nhà này cho giáo xứ. Giáo xứ sẽ xử dụng căn nhà 5 

phòng này khi có qúy Cha, qúy Thầy, qúy Sơ đến 

tĩnh tâm, nghỉ hè hoặc tạm trú ít ngày. Căn nhà này 

cũng dùng để cho các nhóm nhỏ tĩnh tâm, mục vụ 

gia đình, hội họp hoặc gặp gỡ mỗi khi cần.  
 

RAO HÔN PHỐI 
1) Bên nam anh Christopher-Philip Joseph Ward 

(Collingwood), con ông Philip Ward, Sr. (Atlantic 

City) và bà Bonnie McCleary (Palmyra), xin kết hôn 

với chị Verônica Lê Nguyễn Quỳnh Anh 

(Collingwood), con ông bà Lê Anh Hùng (ViệtNam). 

Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành vào ngày 3 tháng 

10 năm 2020 lúc 1PM. Đôi này rao lần thứ 3. 
 

2) Bên nam anh Christopher Trần Nhật Chánh 

(Cherry Hill), con ông bà Trần Hữu Huệ (Cherry 

Hill), xin kết hôn với chị Têrêsa Phạm Trần Nhật 

Khánh (Cherry Hill), con ông Phạm Hữu Việt Hùng 

(ViệtNam) và bà Trần Đắc Bích Quyên 

(Pennsauken). Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành 

vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 lúc 1PM. Đôi này 

rao lần thứ 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Ty Mua Bán Nhà Cºa  
Và Tài Tr® ñÎa Óc 

 

Julie Nhung Đinh 
 

Cell: (856) 952-4615 

Bus. (856) 665-1234 

Fax: (856) 910-9780 
 

 
 
 
 

*Bảo hiểm chuyên về: xe, nhà,    
   nhân thọ, thương mại. 
* Hãng bảo hiểm lớn, tận tâm, uy 
tín, giá cả phải chăng. 

Điện Thoại: (856) 795-0069 
512 Haddonfield Rd. Ste. 5., Cherry Hill, NJ 08002 

Điện Thoại: (609) 895-8450 
2681 Main St., Lawrenceville, NJ 08648 

 
 

Nha Sĩ Trần Xuân An, D.M.D. 
 

540 Fresno Dr. Magnolia, NJ 08049 
Tel. (856)784-2858 

-TÄy tr¡ng ræng, ræng thÜa làm khít låi, trám 
ræng bÎ mÈ, trÎ tûy ræng và nÜ§u ræng, lÃy gân 

máu, làm ræng giä. 
-NhÆn bäo hi‹m và credit cards.  

-Giá Ç¥c biŒt cho ngÜ©i không có bäo hi‹m. 
 

Væn Phòng LuÆt SÜ - Attorney 

Matthew F. Alivernini 
Chuyên lo m†i dÎch vø vŠ  
pháp lš và di trú. Có thông  
 dÎch viên ti‰ng ViŒt giúp Ç«.  

1201 Coles Ln. Cinnaminson, NJ 08077 
Tel. (856)829-8010 Fax. (856)829-9079 

 

 

 

 

 
 
 

NHÀTHUỐC TÂY LAN 
*GIAO THUỐC ĐẾN TẬN NHÀ 

*CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG  

BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BẢO HIỂM THUỐC 

PHONE: 856-662-2700 * FAX: 856-662-8100 

5521 Westfield Ave. * Pennsauken, NJ 08110 

1 

Sean Vũ 
 

 

 

 

 

Vietnamese Restaurant  

ñÀy Çû các món æn ViŒt Nam  

Mª cºa 7 ngày (Open 7 days) : 10AM - 10PM 

5201 Route 38 West - Pennsauken, NJ 08109 

Tel: (856) 324-0838 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

      Wins HVAC 
Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 

   

 

 

 

 
130 E. Black Horse Pike #308 

Audubon, NJ 08106 
(856) 432-6862 hoặc 6863 
http://www.pho-asia.com 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 

 

 

  Pennsauken Auto Body 
*Liên lạc bảo hiểm để mướn xe 
*Sửa/sơn xe và mua/bán xe cũ 
*Kéo xe miễn phí 
*Tận tâm, Uy tín 
*Giá cả phải chăng  
220 N. 38th St., Camden, NJ 08105 
Điện Thoại: (856) 906-8333  
Anthony Tùng Ngô - Cell (215) 939-0038 

 
 

 

www.taxCPA4u.com 

 

 
 

 
 

Penn Monuments 

CHUYÊN LÀM MỘ BIA 
 

* Caters to local community 

and surrounding areas 

* Quality stones 

* Competitive prices 
 

* Phục vụ cộng đồng người Việt 
* Mộ bia chất lượng cao 
* Bảo đảm giá rẻ hơn mọi nơi 

Xin liên lạc: Brian Creitz 
5451 Rt. 38 – Pennsauken, NJ 08109 

Office: (800) 966-6863 
Cell: (609) 685-2134 

 

 

Nhà Quàn-Funeral Homes 

 

 
 
Enrico T. Caruso, Jr., Executive Director 

NJ Lic.No. 3216 / PA Lic.No. FD-013656-E 
 
  PENNSAUKEN  CAMDEN 
6600 Browning Rd.      3425 River Rd. 
    (856) 665-0150            (856) 963-5355 

 


