
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Where can we buy enough food for them to eat?” (John 6:3) 

"Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?"  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa 
445 White Horse Pike – West Collingswood, NJ 08107 
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Most Precious Blood Parish 
 

Chúa Nhật Thứ XVII Thường Niên  
Ngày 25 tháng 7, 2021 

 

 
 

http://www.mpbparish.org/


 

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 10:00AM to 12:00PM every 

Saturday during the school year. Trường Viêt Ngữ 

cho các lớp từ 10:00AM-12:00PM Thứ Bảy hàng 

tuần (trừ mùa hè). 
 
  

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 

Grades 1 - 8 from 10:15AM to 11:30AM 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, please 

contact Fr. Joseph or Fr. Raymond at the parish 

office for more information. Những ai muốn tham dự 

Khóa Giáo Lý Dự Tòng để gia nhập đạo Công 

Giáo, hoặc lãnh nhận các bí tích khác, xin vui lòng 

liên lạc với cha xứ Giuse hoặc cha Raymond Sơn để 

biết thêm chi tiết. 
 

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 

 



 

17th Sunday in Ordinary Time – July 26th, 2021  

 

 

 

Saturday Vigil, July 24th, 2021 

5:00PM (English) – Fr. Raymond Sơn Tran, CSF 
 LH Anna Liễu và Maria Tòng  (Deacon Kim Family) 

 

Sunday, July 25th, 2021 

7:30AM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Maria Nguyễn Thược (GĐ Minh-Duyên xin) 

 Giỗ LH Anna Thanh Thủy (Thi Trần xin) 

9:00AM (English) – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 LH Anna Thanh Thủy (Thi Trần xin) 

10:30AM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 2 LH Antôn Nhường và Antôn Thu (Gia đình xin) 

 LH Gioan Bt. (Nguyễn Thị Bắc xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin) 

• Bình an và sức khỏe cho Đỗ Đức Tiến (Vợ con xin) 

 LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin) 

• Xin như ý (Một người xin) 

• Tạ Ơn Ba Đấng (GĐ Trâm Nguyễn xin) 
 

Monday, July 26th, 2021 – Sts. Joachim & Anne 

8:30AM (English) – Fr. Joseph An Nguyen 

• Xin ơn bình an và Tạ ơn Chúa-Mẹ (Thi Trần xin) 

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

 LH Anna (Một người xin) 
 

Tuesday, July 27th, 2021 

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

 Các LH Phêrô, Maria và Tôma (Bà Vinh xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Xin cho sức và bình an (bà Vinh xin)  
 

Wednesday, July 28th, 2021 

8:30AM (Eng) -Fr. Joseph An Nguyen 

 Michell Desrocher (Req. by Lorraine Desrocher)  

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

 LH Phanxicô Xavier (Nga Lê xin) 
 

Thursday, July 29th, 2021 – Sts. Martha, Mary, & Lazarus 

8:30AM (English) - Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 LH Vincentê và Tôma (Bà Vinh xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse (Một người xin) 
 

Friday, July 30th, 2021 

8:30AM (Eng) – Fr. Fr. Joseph An Nguyen 

 LH Inê (Dì Tư Thanh xin) 

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

• Lễ Giỗ LH Maria (Nga Lê xin) 
 

Saturday, July 31st, 2021 – St. Ignatius of Loyola 

8:30AM (Viet) - Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

 LH Vincentê (Một gia đình xin)  

MINISTRY SCHEDULE 

Phụng Vụ Trong Các Thánh Lễ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17th Sunday in Ordinary Time  

Chúa Nhật XVII Thường Niên  
Saturday, July 24- 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:  Tom Bove    

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

Music:          Shauna Dever 
 

Chúa Nhật, 25 tháng 7 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:  Trúc Nguyễn   

TTVTT: Huy-Tú Anh Trần và Bằng Nguyễn 

Thánh Nhạc:  Thầy Trinh và Tình nguyện 
 

Sunday, July 25 – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:    Frances Hansen   

E. M.’s:          Thiện Lê & Michael P. 

Music:          David, Katherine & Alysa 
 

Chúa Nhật, 25 tháng 7 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

Chủ Tế:         Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:   Nhàn Vũ 

TTVTT:    Hải Đỗ, Ngần Nguyễn và Hiếu Võ.  

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 

-------- 

18th Sunday in Ordinary Time  

Chúa Nhật XVIII Thường Niên  
Saturday, August 1 - 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:  Hân Nguyễn   

E. M.’s:          Fred T. & Nhan Ton 

Music:          Youth Volunteers 
 

Chúa Nhật, 01 tháng 8 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:  Huyền Đinh   

TTVTT: Vĩ Phạm, Duyên và Thuận Nguyễn.  

Thánh Nhạc:  Thầy Trinh và Tình nguyện 
 

Sunday, August 1 – 9:00AM (English) 

Presider:          Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:    Frances Crawford   

E. M.’s:          C.J Kennedy & Ray Czarkoswki 

Music:          David, Katherine & Alysa 
 

Chúa Nhật, 01 tháng 8 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

Chủ Tế:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:   Sương Nguyễn 

TTVTT:    Bằng Nguyễn, Ngần Nguyễn, Hương Đỗ  

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 

 

 
 

 

Ý Lễ  Xin TrongTuần 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — Elisha 

feeds a hundred people 

with twenty barley loaves 

(2 Kings 4:42-44). 

Psalm — The hand of the 

Lord feeds us; he answers 

all our needs (Psalm 145). 

Second Reading — Paul 

urges the Ephesians to live 

in a manner worthy of the call they received 

(Ephesians 4:1-6). 

Gospel —Jesus feeds a large crowd with five barley 

loaves and two fish (John 6:1-15). 
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:  Ex 32:15-24, 30-34; Ps 106:19-23; 

   Mt 13:31-35 

Tuesday:  Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Ps 103:6-13; 

   Mt 13:36-43 

Wednesday:  Ex 34:29-35; Ps 99:5-7, 9;   

   Mt 13:44-46 

Thursday: Ex 40:16-21, 34-38;  

   Ps 84:3-6a, 8a, 11; Jn 11:19-27 or  

   Lk 10:38-42 

Friday:  Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37; 

   Ps 81:3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58 

Saturday:  Lv 25:1, 8-17; Ps 67:2-3, 5, 7-8;  

   Mt 14:1-12 

Sunday:  Ex 16:2-4, 12-15; Ps 78:3-4, 23-25,  

   54; Eph 4:17, 20-24; Jn 6:24-35 
 

PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Anita Delmar  

Bob Stx. John Carol McConaghy 

Christine Sanford Dennis Gormley 

Fran Mooney Frances Pommer  

Gerald Dankel Glenn Noble 

Joanne Purtell  John Scanlon 

John Mulholland & Danica Josephine Conway 

Linda Kitts Loretta Wnuk   

Lorraine Desrocher  Margarita Hernandez 

Nelson Robinson  William Loges 

Vincent Patrone Loan Lê 

Tina Lê  Việt Lê   

TạBà Trần Thị Ly  Thu Phạm  

Phạm Văn Trọng Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Nhường  Bà Nguyễn Thị Phi 

Bà Nguyễn Thái  Ông Trần Văn Lan 

Bà Vũ Thị Gương  

ONE LORD, ONE FAITH 

Do you suppose the authors of the four Gospels were 

aware of today’s first reading from the second book 

of Kings? Of course, they were. The prophet Elisha 

fed a hundred men with twenty barley loaves in 

order to prove God’s power. This same miracle, now 

multiplied by more people fed by fewer loaves, is 

attributed to Jesus in all four Gospels. In today’s 

passage from John we even have the detail that the 

loaves were barley, reminding every pious Jew of 

that miracle that Elisha worked. Yet Jesus went into 

hiding when they wanted to make him king. It is the 

passage from Paul’s Letter to the Ephesians that 

gives us the reason for this. The power of Jesus 

comes from God. It is not meant merely to feed us, 

or to provide one group with a king. There is one 

Lord, one faith, one God and Father of all who 

works through Jesus Christ and through us all. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

REGISTRATION FOR 2021-2022 

Registration for the 2021-2022 school year for the 

Religious Education program & Vietnamese 

Language Classes starts this Sunday, July 18th, after 

all Sunday masses in the Merciful Hall. Both 

programs will resume this year with in-person 

classes.  

RELIGIOUIS EDUCATION PROGRAM:  

- Classes will be held on Sunday from 10:15AM to 

11:30AM. 

- All First Communion and Confirmation students, 

who were not baptized at IHM, Transfiguration 

Church, or MPB will need to bring a copy of 

their baptismal certificate.  

- We are currently looking for more voluntary 

catechists who will be able to help this year! If 

you are interested, please contact Tuyen Nguyen. 

VIETNAMESE LANGUAGE CLASSES: 

- Due to a lack of positive results, the program will 

be switching back to Saturdays from 10:00AM to 

12PM.  

- The Vietnamese school program is looking for 

more teachers who are able to help teach the 

Vietnamese Language.  

- We are also looking for any parents who are 

willing to help with the PTA committee! If you 

are interested, please talk to the representatives at 

the registration table. 

All questions and concerns regarding both programs 

can be answered during registration. Any families 

who are having financial difficulties, please speak to 

Father Joseph or Father Raymond.   



THE PREFACE DIALOGUE 

     “Lift up your hearts.” “We lift them up to the 

Lord.” “Let us give thanks to the Lord our God.” “It 

is right to give him thanks and praise.” With this 

ancient dialogue we enter the Eucharistic Prayer, the 

heart of the Mass. These venerable words have been 

part of the Christian liturgy almost from the 

beginning—by the time of Hippolytus of Rome (c. 

215) they were already fixed in the liturgy. 

     Several times during the Mass the priest has 

invited us to pray. There is something different here. 

We are invited to be “lifted up,” to ascend, to climb 

the Lord’s mountain, as it were, to go to a new place 

for this most solemn part of the Mass. And we are 

invited to a new frame of mind, a sense of joy, of 

focused dedication: our hearts must not be cast 

down, but lifted up, and lifted to the Lord. Why? 

Because we are going to give thanks—we are going 

to “eucharist!” It is right and just that we do this. 

-Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 
. 

FEAST DAYS OF THE WEEK 

July 29th – Saint Martha 

Luke describes Martha as "burdened with much 

serving" (Luke 10:40). About Mary, seated, listening 

to Jesus, Martha complained, "Do you not care that 

my sister has left me by myself to do the serving?" 

Jesus' response, "Martha, Martha, you are anxious 

and worried about many things…Mary has chosen 

the better part" (10:41,42), suggests to some the 

superiority of the contemplative life, leaving the rest 

of us, supporting families, earning livings, as 

"second-class" Christians. But Luke introduces 

Martha and Mary immediately after Jesus' parable of 

the Good Samaritan, whom Jesus recommends as a 

model of practical compassion, concluding, "Go and 

do likewise" (10:37). Monastic calendars add 

Martha's sister Mary and brother Lazarus, calling all 

three "hosts of the Lord," recalling their welcome of 

Jesus to their home in Bethany. 

July 31 - St. Ignatius of Loyola (1491-1556)  

Founder of the Society of Jesus (Jesuits). One of his 

closest associates wrote: ‘Ignatius seemed all love, 

and because of that he was universally loved by all.’ 

His holiness consisted in the great love that directed 

his life to do everything for the greater glory of God 

(Ad maiorem Dei gloriam, or AMDG). As he once 

wrote: "We must strive to have a universal love, 

loving everybody and everything in God, and loving 

God in all of them according to God's most holy, 

divine will."’  

 THE WORLD DAY OF  

GRANDPARENTS AND THE ELDERLY 

Together with Pope Francis and the whole Church, 

we celebrate, thank, commit to spend time with, 

recommit to the covenant of love, and pray for all 

grandparents and the elderly! 

 
 

I thank You, Lord, 

for the comfort of Your presence: 

even in times of loneliness, 

You are my hope and my confidence, 

You have been my rock and my fortress 

 since my youth! 

 

I thank You for having given me a family 

and for having blessed me with a long life. 

I thank You for moments of joy and difficulty, 

for the dreams that have already come true 

 in my life and for those that are still ahead of me. 

I thank You for this time of renewed fruitfulness 

 to which You call me. 

 

Increase, O Lord, my faith, 

make me a channel of your peace, 

teach me to embrace those who suffer more than me, 

to never stop dreaming and to tell of your wonders 

 to new generations. 

 

Protect and guide Pope Francis and the Church, 

that the light of the Gospel might 

 reach the ends of the earth. 

Send Your Spirit, O Lord, to renew the world, 

that the storm of the pandemic might be calmed, 

the poor consoled and wars ended. 

 

Sustain me in weakness 

and help me to live life to the full 

in each moment that You give me, 

in the certainty that you are with me every day, 

even until the end of the age. 

Amen. 

 
CONDOLENCES 

Our heartfelt sympathy and 

prayers go to Lorraine 

Desrocher that her daughter 

Michelle Desrocher just 

passed away at the age of 57 in Florida on July 11, 

2021. Please pray for Michelle and we entrust her 

good & gracious soul to God, confident that she will 

know new life, eternal life in Jesus Christ.  



CHÚA NHẬT THỨ XVII THƯỜNG NIÊN – July 25th, 2021 

 GOSPEL: John 6:1-15 

A reading from the Holy Gospel according to John,  
 

Jesus went across the Sea of Galilee.  A large crowd 

followed him, because they saw the signs he was 

performing on the sick.  Jesus went up on the 

mountain, and there he sat down with his disciples.  

The Jewish feast of Passover was near.  When Jesus 

raised his eyes and saw that a large crowd was 

coming to him, he said to Philip, “Where can we buy 

enough food for them to eat?”  He said this to test 

him, because he himself knew what he was going to 

do.  Philip answered him, “Two hundred days’ 

wages worth of food would not be enough for each 

of them to have a little.”  One of his disciples, 

Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, 

“There is a boy here who has five barley loaves and 

two fish; but what good are these for so many?”  

Jesus said, “Have the people recline.”  Now there 

was a great deal of grass in that place.  So, the men 

reclined, about five thousand in number.  Then Jesus 

took the loaves, gave thanks, and distributed them to 

those who were reclining, and also as much of the 

fish as they wanted.  When they had had their fill, he 

said to his disciples, “Gather the fragments left over, 

so that nothing will be wasted.”  So, they collected 

them, and filled twelve wicker baskets with 

fragments from the five barley loaves that had been 

more than they could eat.  When the people saw the 

sign he had done, they said, “This is truly the 

Prophet, the one who is to come into the world.”  

Since Jesus knew that they were going to come and 

carry him off to make him king, he withdrew again 

to the mountain alone. 

The Gospel of the Lord 

 

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG 
 

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất 

đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên 

không người chăn dắt. Và Người dạy dỗ họ nhiều 

điều. (Mc 6,34) 
Suy Niệm: Con thuyền tượng trưng cho Hội Thánh 

hữu hình. “Ra khỏi thuyền” là bước vào thế giới của 

lương dân. Việc tìm ra một người dẫn dắt dân chúng 

đâu phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu chính phủ là 

bấy nhiêu chính kiến, lập trường. Ấy là chưa nói 

những lập trường ấy mâu thuẫn, đối nghịch nhau, có 

khi còn đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. 

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Ngài vừa yêu 

thương loài người, vừa có đủ tư cách qui tụ nhân loại  

 

PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, 

cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo 

Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho 

những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó 

với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-

thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy 

đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi 

Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người 

này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính 

Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: 

"Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người 

được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, 

em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây 

có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai 

con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng 

ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi 

xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số 

đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy 

bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ 

ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn 

bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo 

các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo 

phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh 

vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà 

còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta 

đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến 

trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ 

đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên 

núi một mình. 

Tin Mừng của Chúa 

 

 

 

và dạy dỗ họ. Ngày hôm nay, qua Tin Mừng, Ngài 

đã thực hiện điều đó. 

Mời Bạn: Bạn có bao giờ tự hỏi: Tôi phải làm thế 

nào để rao giảng Chúa cho những người chưa tin 

nhận Ngài đang sống chung quanh tôi? 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con con tim 

của Chúa, để con cảm nhận được tâm tình của Chúa 

và biết cảm thông với những nỗi khốn cùng của anh 

em con. Xin cho con biết thao thức với sứ mạng 

truyền giáo như tâm tình của thánh tông đồ Phao-lô: 

“Khốn cho con nếu con không rao giảng Tin 

Mừng”. 
 

 



ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Chúa Nhật XVII Thường Niên (25/7) 

-Đáp Ca: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi 

ân cho chúng con được no nê.  

-Alleluia, Alleluia: Chúa phán: "Thầy gọi các con là 

bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi 

Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".  Alleluia.  

Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên (26/7) 

-Đáp Ca: Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu. 

-Alleluia, All: Lạy Chúa, lời của Chúa là chân lý, xin 

hãy thánh hoá chúng con trong sự thật. Alleluia.  
Thứ Ba, Tuần XVII Mùa Thường Niên (27/7)  

-Đáp Ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. 

-All: Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, 

phân rẽ tư tưởng và là ý muốn của tâm hồn. All..  

Thứ Tư, Tuần XVII Mùa Thường Niên (28/7) 

-ĐC: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh.  

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

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

Thứ Năm, Tuần XVII Mùa Thường Niên (29/07) 

-ĐC: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài.  

-All, All: Chúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian; ai 

theo Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống. Alleluia.  

Thứ Sáu, Tuần XVII Mùa Thường Niên (30/7) 

-Đáp Ca: Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ 

chúng ta.  
-All, All: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa 

và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. All. 

Thứ Bảy, Tuần XVII Mùa Thường Niên (31/7) 

-Đáp Ca: Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, 

hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.  

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

tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. Alleluia. 

 

CẦU CHÚC 
     Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II lúc sinh thời 

đã nói: “Được sống đến tuổi già là một ân huệ. 

Không phải vì tất cả mọi người có thể sống đến tuổi 

này, nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả 

năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu 

nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở 

nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội”. 

     Khi nói với giới ông bà, Đức nguyên giáo hoàng 

Benedicto XVI nhấn mạnh: “Thật là đẹp ở trong tuổi 

già! Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự 

hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong 

phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng”. Đó là hồng ân. 

     Nhân Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, 

Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa xin chân thành cầu 

chúc qúy ông bà nôi/ngoại và qúy bậc cao niên trong 

giáo xứ được nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy 

niềm vui thánh thiện.  

Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ 
GIÁO LÝ: 

-Năm học 2021-2022 sẽ trở lại học mỗi sáng Chúa 

Nhật, nhưng có chút thay đổi về giờ giấc. Lớp học sẽ 

bắt đầu từ 10:15 sáng đến 11:30 giờ trưa. 

-Trường Giáo Lý rất cần thêm giáo lý viên để giúp. 

-Trường Giáo Lý sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh vào 

những ngày Chúa Nhật sau các thánh lễ 7:30am, 

9:00am và 10:30am, ngày 18 và 25 tháng 7, và tất cả 

các ngày Chúa Nhật trong tháng 8.  

-Các em lớp Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầ và Thêm Sức 

có giấy chứng nhận rửa tội. 

-Xin quý phụ huynh khuyến khích và cho con em đi 

học lại, sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch 

bệnh.  

-Gia đình nào khó khăn về tài chánh, xin gặp cha xứ! 

(Cô Nguyễn Ngọc Tuyến, CRE) 
 

VIỆT NGỮ: 

-Năm học 2021-2022 sẽ trở lại học vào sáng thứ bảy 

từ 10 giờ đến 12 giờ trưa hàng tuần thay vì trưa Chúa 

Nhật. Năm gần đầy trường Việt Ngữ đã thử thay đổi 

để các em học vào trưa Chúa Nhật, nhưng chúng tôi 

nhận thấy không có kết qủa tốt, nên niên học năm 

nay sẽ đổi trở lại vào ngày thứ bảy. 

-Trường rất cần thêm thầy cô giáo và anh chị PTA 

(Hội Phụ Huynh Học Sinh) để giúp Việt ngữ. 

-Trường Việt Ngữ sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh vào 

những ngày Chúa Nhật sau các thánh lễ 7:30am, 

9:00am và 10:30am, ngày 18 và 25 tháng 7, và tất cả 

các ngày Chúa Nhật trong tháng 8.  

-Xin quý phụ huynh khuyến khích và cho con em đi 

học lại, sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch 

bệnh.  

-Gia đình nào khó khăn về tài chánh, xin gặp cha xứ! 

(Thầy Hiệu Trưởng – Lê Quốc Việt) 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ viếng 

thăm Bắc Triều Tiên 
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam 

Hàn, Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ đến thăm 

Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng ông đang làm việc với 

các nhà lãnh đạo Giáo hội để điều đó trở thành hiện 

thực. “Lý do đặc biệt mà tôi đến đây hôm nay là vì 

Đức Tổng Giám Mục Kim Hi Tông (Kim Hee-jong) 

của Quang Châu (Gwangju), Sứ thần Tòa thánh tại 

Nam Hàn Alfred Xuereb, và tôi đang làm việc để tổ 

chức một chuyến thăm Bình Nhưỡng của Đức Giáo 

Hoàng,” Ông Phác nói. “Xin hãy cầu nguyện để 

chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Bình 

Nhưỡng thành hiện thực và mang lại hòa bình cho 

Bán đảo Triều Tiên của chúng ta”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

 

 

 

 
 
 

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 
 

 
   

 

 

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

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

 

 

 

 

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. 
 

                
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

www.taxCPA4u.com 

 

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 

 

  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 

 

 

  Wins HVAC 
  Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 

 

 

mailto:mfalivernini@verizon.net

