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

Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar     Mr. Việt Lê, Vietnamese School 

Rev. Mr. Kim Nguyen, Retired    Ms. Van Vu, Bookkeeper  
        Parish Volunteer Secretary:  

                   Nancy 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) 
 

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.  
 

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. 
 

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. 
 

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.  

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. 
 

 

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. 
 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

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

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu 

Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng 

Việt từ 5:30PM-6:00PM. 
 
 

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 

 



         
 

 

11th Sunday in Ordinary Time – June 13th, 2021  

                        

 

Saturday Vigil, June 12th  

5:00PM (English) – Fr. Joseph An Nguyen 

• Margaret Cox-95th Birthday (Req. by Bill Cox) 
 

Sun, June 13th, 2021  

7:30AM (Viet) – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

 Lễ Giỗ LH Phêrô Tiến Dũng (GĐ Minh-Duyên xin) 

 LH Gioan Btx. và tiên nhân (Bà Thược Nguyễn xin) 

 Lễ Giỗ LH Phêrô Tiến Dũng (GĐ Duyên Anh xin) 

 Lễ Giỗ LH Phêrô Tiến Dũng (GĐ Châu-Thùy xin) 

 LH Bà Ngoại Maria (Phong-Phương xin) 

9:00AM (English) – Fr. Raymond Son Tran, CSF 
 LH Maria (Req. by Thi Trần) 

• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (Req. by Thi Trần) 

10:30AM (Viet) – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

 LH Matthêu Lý Bĩnh Đạt mới qua đời (GĐ Lý K. Vân xin) 

 LH Giuse Cao Thanh Vân (GĐ Bà Liên xin) 

 LH Giuse Cao Thanh Vân ((Nhón thân hữu Camden 

County Board of Social Services xin) 

• Tạ Ơn Ba Đấng (Cô Trâm xin) 

• Lễ Tạ Ơn (GĐ Danh-Như xin) 

 LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin) 
 

Monday, June 14th, 2021  

8:30AM (Eng) – Fr. Raymond Sơn Trần, CS 

 LH Christine (GĐ Đức-Hạnh xin) 

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

 Các LH (Bà Đức xin) 
 

Tuesday, June 15th, 2021  

8:30AM (Eng) –Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Joseph Cao Thanh Van (GĐ Bà Liên xin) 

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

 Các Đẳng LH (Bà Phiên xin)  
 

Wednesday, June 16th, 2021  

8:30AM (Eng) -Fr. Raymond Son Tran, CSF 
 Joseph Cao Thanh Van (GĐ Bà Liên xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Christine (Một người xin) 

 

Thursday, June 17th, 2021  

8:30AM (Eng) -Fr. Raymond Son Tran, CSF 
 LH Anphongsô (Một người xin) 

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

 LH Phêrô Nguyễn Tiến Dũng (GĐ Thắng-Thuận xin) 
 

Friday, June 18th, 2021 

8:30AM (Eng) – Fr. Raymond Son Tran, CSF 
 LH Joseph Cao Thanh Van (GĐ Bà Liên xin) 

6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Giuse Cao Thanh Vân (GĐ Bà Liên xin) 

 

Saturday, June 19th, 2021  

8:30AM (Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Giuse Cao Thanh Vân (GĐ Bà Liên xin) 

MINISTRY SCHEDULE 

Phụng Vụ Trong Các Thánh Lễ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11th Sunday in Ordinary Time  

Chúa Nhật XI Thường Niên  
Saturday, June 12 - 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:  C.J Kennedy    

E. M.’s:          Mary Ann W., Eileen F.   

Music:          Shauna Dever 
 

Chúa Nhật, 13 tháng 6 - 7:30AM (tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:  Trúc Nguyễn   

TTVTT: Vĩ Phạm, Huy-Tú Anh Trần  

Thánh Nhạc:  Tình nguyện 
 

Sunday, June 13 – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:    Khánh Phạm   

E. M.’s:          Michael P., Tom B. & Thiện L. 

Music:          David, Katherine & Alysa 
 

Chúa Nhật, 13 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

Chủ Tế:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:   Xuân Vũ 

TTVTT:    Thầy Trinh, Thanh Lê và Võ Cẩm Hiếu 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 
 

********************* 

12th Sunday in Ordinary Time – Father’s Day  
Chúa Nhật XII Thường Niên – Ngày Hiền Phụ 

Saturday, June 20 - 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:  Hân Nguyễn    

E. M.’s:          Fred T. & Nhạn Tôn 

Music:          Youth Vovunteers 
 

Chúa Nhật, 20 tháng 6 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:  Ngọc Anh   

TTVTT: Duyên Nguyễn và Thuận Nguyễn  

Thánh Nhạc:  Tình nguyện 
 

Sunday, June 20 – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:    Frances Hansen   

E. M.’s:          Ray C. & Tom B. 

Music:          David, Katherine & Alysa 
 

Chúa Nhật, 20 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

Chủ Tế:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:   Trực Nguyễn 

TTVTT:    Bằng Nguyễn, Hương Đỗ, Ngần Nguyễn 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 

 

 

 

Ý Lễ  Xin TrongTuần 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — I have 

lifted high the lowly tree 

(Ezekiel 17:22-24). 

Psalm — Lord, it is good to 

give thanks to you (Psalm 

92). 

Second Reading — Whether 

we are at home or away, we 

aspire to please the Lord (2 Corinthians 5:6-10). 

Gospel — It is the smallest of all seeds, and 

becomes the largest of plants (Mark 4:26-34) 
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:  2 Cor 6:1-10; Ps 98:1, 2b, 3-4;  

   Mt 5:38-42 

Tuesday:  2 Cor 8:1-9; Ps 146:2, 5-9a;  

   Mt 5:43-48 

Wednesday:  2 Cor 9:6-11; Ps 112:1bc-4, 9; 

   Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday:  2 Cor 11:1-11; Ps 111:1b-4, 7-8;  

   Mt 6:7-15 

Friday:  2 Cor 11:18, 21-30; Ps 34:2-7;  

   Mt 6:19-23 

Saturday:  2 Cor 12:1-10; Ps 34:8-13;  

   Mt 6:24-34 

Sunday:  Jb 38:1, 8-11; Ps 107:23-26, 28-31; 

   2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41 

 

PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Anita Delmar  

John Mulholland & Danica Lorraine Desrocher 

Nelson Robinson  John Scanlon 

Carol McConaghy Việt Lê  

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 

Christine Sanford Thu Phạm  

Tina Lê  Loan 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 

Thu Phạm  

 

 

GOD’S TIME 

 We either pay attention to or ignore “clock 

time” as we play in the summer sun and note the 

earth’s tilt and the lengthening days. We live by 

time. We reckon time in seconds and minutes and 

hours, or we use broader chunks like suppertime and 

summertime. 

 God keeps another sort of time. God speaks 

to us of “saving time,” that is, the time of salvation. 

This sense of time is called kairos, and this time is 

always now, always present and available, always 

revealing, often surprising. 

 This Sunday’s readings alert us to the reality 

and the import of God’s time. Ezekiel and the 

Gospel of Mark remind us that our labor and our 

plotting and our planning rest in God. For God takes 

our smallest efforts and makes of them great works. 

Paul points us to the “harvest” time, urges us to be 

watchful for its coming, and calls us to recognize 

that we must spend our time pleasing God. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

ANIMALS IN CHURCH 

Are animals allowed in churches? Generally, NO. 

No animals are allowed in church except “Service 

Animals” that are harnessed, leashed, or tethered 

under the control of its handler are allowed into 

church. All other animals, including emotional 

support animals, are not allowed in church. Last 

week, there was an incident regarding a middle-aged 

woman bringing two dogs to church at 10:30am 

(Vietnamese mass) which caused a distraction during 

mass. The dogs did not appear to be service animals 

because there were no harnesses. We have contacted 

the diocese regarding this and were told that this 

woman has visited other parishes with her dogs also 

and we should take necessary precautions with 

regards to her. If you encounter this woman please 

keep your distance. Never be alone with her and do 

not come into physical contact with her as she has 

made false accusations before.  If she is here to 

attend mass, it is not a problem but if she is causing a 

disruption, do not hesitate to call the police. They 

will know how to handle the situation. 

 

Next week is Father’s Day! 

Please remember your father 

 on this special day.  

Happy Father’s Day! 
 

 



THE PREPARATION OF THE ALTAR 
     The altar is the focal point of our churches. It is a 

sign of Christ in our midst; indeed, it has been said 

that “the altar is Christ” (Dedication of an Altar, 4). 

The altar is a table “on which the sacrifice of the 

cross is perpetuated in mystery throughout the ages 

until Christ comes”; but it is also the place for a 

festive meal: “a table at which the Church’s children 

assemble to give thanks to God and receive the body 

and blood of Christ” (Dedication of an Altar, 4). 

     Both these functions of the altar are clear in the 

rites for the preparation of the altar that follow the 

general intercessions, which remind us of the 

preparations we make at home for a festive meal. 

The deacon or altar servers come forward and, 

bowing, place a cloth known as a corporal (from the 

Latin for “body”) over the altar cloth. They place the 

chalice, the cup to be used in the celebration of the 

Eucharist, and the Sacramentary or Roman Missal, 

which contains the prayers of the Mass, on the altar. 

These reverent preparations help us to focus on what 

is about to happen: the sharing of a holy meal, a 

solemn sacrifice. 
—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

HOUSE OF CHARITY 

As of June 13th, our parish has reached our goal! We 

have raised $43,093 from 168 families. That is 

106.9% of our goal of $40,300. Thank you to 

everyone who donated!   
 

FATHER JOSEPH’S HEALTH 

On Monday, June 14th, Father Joseph will undergo 

two surgeries for his bile-duct and kidney stone. He 

will need at least one week to recover from these 

surgeries and another week for his annual retreat. 

Father Raymond will celebrate daily and weekend 

masses. Fr. Joseph will come back on Sunday, June 

27. If there any concerns or sacraments needed 

during this time, please contact Father Raymond or 

the rectory during normal business hours.  

Please keep Fr. Joseph in your prayers; hoping for a 

successful surgery and may he have a speedy 

recovery! Have a wonderful and fruitful retreat 

Father! 
 

WEEKDAY MASSES 

Starting Monday, June 14, 

2021 daily masses will be 

celebrated in the small chapel 

(except Friday afternoon, Eucharistic Adoration 

and Mass will be celebrated at the main Altar). 

AROUND THE DIOCESE OF CAMDEN 
 

THE SPRING SPRINT NEEDS YOU 

The race is on with a “Spring Sprint for 

Scholarships” for the South Jersey Scholarship Fund 

(SJSF). By June 30, the Board of Trustees for the 

Fund hopes to raise $50,000 for scholarships to help 

families stay in Catholic schools. Schools rely on a 

combination of sources – including fundraisers, 

individual donors, local scholarships, contributions 

from parishes, and a distribution from the SJFS – to 

meet financial aid needs. In the current school year, 

the unmet need was nearly $2 million. Catholic 

schools have been in session full-time, in-person 

since September 2020, safely meeting the 

educational and social needs of children and 

families. Your support can help more families afford 

that option in the coming school year. To learn more 

about the fund and donate, visit 

https://16042.thankyou4caring.org/south-jersey-

scholarship-fund or call the diocesan Development 

office at (856) 583-6126. 
 

MASS OF REMEMBRANCE & HEALING 
 

A Mass of Remembrance and Healing will be 

celebrated by Monsignor Michael Mannion and 

Monsignor Peter Joyce on June 21st at 7:00PM at 

Saint Maximilian Kolbe Parish. The Mass is for 

those who have suffered the loss of a child of any 

age through miscarriage, still birth, abortion, SIDS, 

illness, overdose, suicide or any untimely death.  

Members of the family and friends affected by the 

loss of this beloved child are welcome to join in this 

Mass of celebration for the precious life that touched 

lives briefly, yet stays in hearts forever! (Please 

bring a picture or special remembrance of your child.  

Roses will be available for those who have lost their 

child before birth.) For more information, please 

call: Betty at 609-425-3553 or email at 

elizpearce@comcast.net  

 
KofC Hoagie Sale(s) 
Santa Maria Council 1443 - 
Knights of Columbus Hoagie 
Sales: JUNE 26th; JULY 24th 
& AUG 21st. Your continued 
support has made our hoagie 
sales a complete success. Thank You! 

 
Santa Maria Council 

https://16042.thankyou4caring.org/south-jersey-scholarship-fund
https://16042.thankyou4caring.org/south-jersey-scholarship-fund


CHÚA NHẬT THỨ XI THƯỜNG NIÊN - 13 tháng 6, 2021 

 

GOSPEL: Mark 4: 26-34 

A reading from the Holy Gospel according to Mark,  
 

     Jesus said to the crowds: “This is how it is with 

the kingdom of God; it is as if a man were to scatter 

seed on the land and would sleep and rise night and 

day and through it all the seed would sprout and 

grow, he knows not how. Of its own accord the land 

yields fruit, first the blade, then the ear, then the full 

grain in the ear. And when the grain is ripe, he 

wields the sickle at once, for the harvest has come.”  

     He said, “To what shall we compare the kingdom 

of God, or what parable can we use for it? It is like a 

mustard seed that, when it is sown in the ground, is 

the smallest of all the seeds on the earth. But once it 

is sown, it springs up and becomes the largest of 

plants and puts forth large branches, so that the birds 

of the sky can dwell in its shade.” With many such 

parableshe spoke the word to them as they were able 

to understand it. Without parables he did not speak 

to them, but to his own disciples he explained 

everything in private.  

The Gospel of the Lord 

 

------------------------ 

 

PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, 

 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: 

"Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt 

xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, 

hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó 

cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc 

lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. 

Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". 

     Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình 

dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà 

so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, 

khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các 

hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên 

thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến 

nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng 

nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, 

tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ 

bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, 

Người giải thích tất cả cho các ông. 

Tin Mừng của Chúa 

 

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Chúa Nhật XI Thường Niên (13/06) 

-Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi 

Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế 

gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". 

Alleluia. 

Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (14/6) 

-Đáp Ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người. 

-Alleluia, Alleluia:  Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ 

Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống 

đời đời. Alleluia.  

Thứ Ba, Tuần XI Mùa Thường Niên (15/6)  

-Đáp Ca: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. 

-Alleluia, Alleluia:  Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối 

bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý 

của Ngài. Alleluia.  

Thứ Tư, Tuần XI Mùa Thường Niên (16/6) 

-Đáp Ca: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: Ước chi hôm nay các bạn nghe 

tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. Alleluia.  

Thứ Năm, Tuần XI Mùa Thường Niên (17/6) 

-Đáp Ca: Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều 

chân thật và công chính.  

-Alleluia, Alleluia: Chúa trung thành trong mọi lời 

Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. 

Alleluia. 

Thứ Sáu, Tuần XI Mùa Thường Niên (18/6) 

-Đáp Ca: Thiên Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi 

nỗi lo âu. 

-Alleluia, Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế 

gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". 

Alleluia. 

Thứ Bảy, Tuần XI Mùa Thường Niên (19/6) 

-Đáp Ca: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao.  

-Alleluia, Alleluia:  Người ta sống không nguyên bởi 

bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán 

ra. Alleluia.  
 
 

 
QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC NĂM 2021 

 

Tính tới ngày: 13/6/2021 

Số tiền phải đóng: $40,300 

Số tiền đã đóng được: $43,093  

Phần trăm đã đóng được: 106.9%  

Số gia đình đa đóng góp: 168 

 



NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH 
“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31) 
Suy Niệm: Giống như những hiện tượng tự nhiên, 

Nước Trời cũng theo những qui luật của sự phát 

triển, giống như hạt giống nảy mầm, mọc thành cây 

lớn. Hạt cải ban đầu nhỏ tí, dần dần phát triển thành 

một cây đại thụ không phải chỉ vì lợi ích của chính 

mình, mà dưới những tán lá xum xuê của nó, những 

chú chim trời bé bỏng có thể đến nương náu. Giáo 

Hội không cần phải rửa tội cho hết mọi người mới là 

hoàn thành sứ mạng truyền giáo. Hội Thánh đã 

truyền giáo và lớn mạnh ngay khi trung thành sống 

và rao giảng những giá trị cao cả của Tin Mừng để 

xây dựng một nền văn minh tình thương trên trái đất 

này. Phải chăng những cơ chế xã hội dựa trên nền 

tảng luân lý của Tin Mừng, những con người sống 

theo lương tâm ngay chính đã là những ki-tô hữu vô 

danh và đã thuộc về Nước Trời mặc dù chưa phải là 

thành phần của Hội Thánh hữu hình thông qua bí 

tích rửa tội? 
Mời Bạn: Bạn có nhận thấy biết bao nhiêu giá trị 

Tin Mừng đang góp phần biến đổi xã hội ngày càng 

trở nên công bằng nhân ái hơn không? Đó chính là 

hoạt động truyền giáo sâu xa nhất và căn bản nhất. 

Trong khi làm ăn sinh sống, học tập, vui chơi, trong 

những công tác nghiệp vụ chuyên môn, nếu bạn luôn 

cố gắng hoàn thành cách tốt nhất để thực thi lời Chúa 

dạy, thì bạn đang truyền giáo rồi đấy. 
Chia Sẻ: Bạn có giải pháp cụ thể nào để đưa một giá 

trị Tin Mừng (công bằng, tha thứ, khiết tịnh, v.v.) 

vào trong đời sống xã hội? 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Mỗi khi ra khỏi nhà để 

đi làm, (đi học…) là tôi bắt đầu lên đường truyền 

giáo.” Xin đọc kinh Lạy Cha. 

 
SỨC KHỎE CỦA CHA XỨ GIUSE 

Thứ hai, ngày 14 tháng 6, cha xứ Giuse sẽ trải qua 

hai cuộc phẫu thuật cho ống dẫn mật và sỏi thận của 

cha. Cha sẽ cần ít nhất một tuần để hồi phục sau 

những ca phẫu thuật này, sau đó cha sẽ dùng 1 tuần 

để cấm phòng năm. Cha Raymond Trần Thái Sơn sẽ 

dâng lễ hàng ngày và cuối tuần. Nếu ông bà anh chị 

em có điều cần thiết hoặc xin lãnh nhận các bí tích 

trong thời gian này, vui lòng liên lạc trực tiếp với 

Cha Raymond hoặc ông Chánh Trực. Cha xứ Giuse 

sẽ trở về dâng lễ ngày Chúa Nhật 27 tháng 6, xin hãy 

giữ cha trong lời cầu nguyện của ông bà anh chị em. 

Xin Chúa chúc lành để cha được giải phẫu thành 

công và phục hồi nhanh chóng! Chúc cha tuần lễ tĩnh 

tâm được tràn đầy hoa trái thánh thiện. 

GIA SÚC TRONG NHÀ THỜ 

Gia súc có được phép vào nhà thờ không? Nói 

chung, KHÔNG. Không có gia súc nào được phép 

vào nhà thờ ngoại trừ "gia súc phục vụ" được khai 

thác, xích hoặc buộc dưới sự kiểm soát của người 

chủ thì nó được phép vào nhà thờ. Tất cả các con vật 

khác, bao gồm cả con vật hỗ trợ cảm xúc, không 

được phép vào nhà thờ. Chúa Nhật tuần trước, đã 

xảy ra một việc liên quan đến một phụ nữ trung niên 

(người Mỹ) đã mang hai con chó vào nhà thờ, thậm 

chí bà con cho chó ăn ngay lúc 10:30 sáng (thánh lễ 

Việt Nam) gây mất tập trung trong thánh lễ và nhiều 

người lo ngại. Hai con chó này không phải là động 

vật phục vụ vì chúng không có dây nịt an toàn hơạc 

đeo bảng hiệu do tiểu bang cung cấp. Cha xứ đã liên 

lạc với giáo phận về điều này và Cha tổng đại diện 

đã, người phụ nữ này cũng đã đến các giáo xứ khác 

với 2 con chó của bà. Chúng ta cũng phải thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa cần thiết liên quan đến 

người phụ nữ này. Nếu qúy vị gặp người phụ nữ này, 

xin vui lòng giữ khoảng cách của qúy vị với bà. 

Không bao giờ ở một mình với cô ấy và không tiếp 

xúc với cô ấy vì cô ấy đã đưa ra những cáo buộc sai 

lầm trước đây. Nếu cô ấy đến nhà thờ chúng ta để 

tham dự thánh lễ mà không đem chó theo, đó không 

phải là vấn đề nhưng nếu cô ấy gây ra sự phiền toái, 

đừng ngần ngại gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ biết cách 

can thiệp mọi tình huống.  

 

PHÂN ƯU 

Giáo xứ Máu Châu Báu Chúa nhận được tin ông 

Matthew Lý Bĩnh Đạt vừa đột ngột qua đời tại Việt 

Nam, hưởng thọ 84 tuổi. Ông Matthew là thân phụ 

anh chị Lý Khánh Vân, thuộc giáo xứ Máu Châu 

Báu Chúa, Collingswood, NJ. Giáo xứ thành kính 

phân ưu đến gia đình anh chị Tám Vân và 2 cháu. 

Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho linh hồn 

Matthew sớm được về vui hưởng hạnh phúc nước 

trời. Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Matthew sẽ 

được cử hành vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật 13 

tháng 6 tại nhà thờ giáo xứ Máu Châu Báu Chúa. 

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện. 

 
Bắt đầu từ thứ hai 14 tháng 

6, 2021 các thánh lễ ngày 

thường sẽ được cử hành 

trong nhà nguyện nhỏ (trừ 

chiều thứ sáu, chầu thánh 

thể và thánh lễ sẽ được cử hành tại bàn thờ chính). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 

 
 
 

*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 

 
 

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 
 

Sean Vũ 
 

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 
Văn phòng (856)829-8010  -  Hằng (856)745-6982 

Matthew (856)296-0518 mfalivernini@verizon.net   
 

 

 

 

 

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 

 

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. 
 

 
   

 

 

 

130 E. Black Horse Pike #308 
Audubon, NJ 08106 

(856) 432-6862 hoặc 6863 
Phoasia1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

Visit us! 
www.taxCPA4u.com 

  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 
      Anthony Tùng Ngô  
Điện Thoại: (856) 906-8333  

 
 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 

 

 
 

 
 

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 

 

 

 

 

  Wins HVAC 
Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 

mailto:mfalivernini@verizon.net

