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Happy Vietnamese New Year! 

Year of the Rat 

3rd Sunday in Ordinary Time - January 26, 2020 

 

“Come, Follow Me” - Hãy theo Ta! (Mt. 4:19) 

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  

Rev. Mike Ezeatu, In-Residence    Parish Part Time Secretary: Van Vu, 

Deacon Kim Nguyen, Retired                       Vinh Nguyen & Nancy Nguyen    

  

 
 
  

 

 

 

 

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 

 



           

 

 

 

Xin nhớ đến Giáo Xứ trong “di chúc” của qúy vị. 

 

 

 

 
 

Saturday Vigil, January 25, 2020 
5:00PM – Msgr. Mike Mannion 

 Nick Barbato (Req. by Margaret Way) 
 

Sunday, January 26, 2020 

7:30AM – NO MASS - KHÔNG CÓ LỄ 

9:00AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 James Bupp, Sr. (Req. by Lynda Medvec) 

11:00AM – Cha Xứ Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Giuse, Phaolô và Maria (GĐ Chương-Mai xin) 

 LH ông cố Giuse Trần V. Quảng (Hội Lêgiô xin) 

 LH Maria và Phanxicô Xaviê (GĐ Dõng Trần xin) 

 LH Giacôbê Chỉ và Giuse Minh (Một Người xin) 

 LH Matthêu Phiên và Giuse Minh (GĐ Quận-Mười xin) 

 LH Maria Phan Thị Hoa (GĐ Chương Hà xin) 

 LH Giuse Nguyễn Văn Sơn (GĐ Bình-Trinh xin) 
 

Monday, January 27, 2020 – St. Angela Merici 

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

 Joseph Minh Vu (Req. by Thuan Nguyen) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 Tạ ơn, cầu bình an trong năm mới (Thắng-Thuận xin) 
 

Tuesday, January 28, 2020 – St. Thomas Aquinas 

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

 For Oanh Le’s speedy recovery (Req. by Linda Ma) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Maria, Gioan Baotixita, Tiên Nhân(Một Người xin) 
 

Wednesday, January 29, 2020  
8:30AM– Fr. Joseph Nguyen 

 All souls (Req. by a Family) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình (Phúc-Hương xin) 
 

Thursday, January 30, 2020  

8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Madeline Christiano (Req. by Margaret Way) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH ông cố Giuse, LH Phanxicô (Cô Lý xin) 

 Tạ ơn, cầu bình an trong năm mới (Mai Võ xin) 
 

Friday, January 31, 2020 – St. John Bosco 

8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Joseph Quang Tran & Cecilia Nho Dang (Req. by PH) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Martha Nguyễn Thị Cậy (GĐ Vinh-Vinh xin) 
 

Saturday, February 1, 2020  

8:30AM– Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Cecilia Nho và Thêrêsa Sen (Cô Lý xin) 

 

 

 

 

 

 

4
th

 Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên 
 

Saturday, (February 1) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 
A. S.:    Tai & Tam Tran 

Lector: Millice Kane 

E. M.’s:     Fred Tomaszewicz 

Music:  Shauna Dever  

Mass Intention: Nick Barbato 

  (Req. by Margaret Way) 

 

Chúa Nhật, (02/02) – 7:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Giuse Nguyễn Phú An 
Giúp Lễ:         Katrina & Irina Lê 

Bài Đọc:   Linh Chu 

Lời Nguyện Giáo Dân: Mai Nguyễn 

TTVTT: Trúc Nguyễn, Duyên Nguyễn, 

  Bằng Nguyễn 

 

Sunday, (February 2) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 
A. S.:               James Nguyen, Alexander Truong 

                        Tai Vu, Kevin Nguyen  

Lector & Prayer:     Judy Patel    

E. M.’s:          Tom Bove, Eileen Farley 

  Thuy Nguyen, Vinh Nguyen 

Music:          Volunteers 

Mass Intention: Joseph Quang Tran 

  (Req. by Knights of Columbus) 

 

Chúa Nhật, (02/02) – 10:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Giuse Nguyễn Phú An 
Giúp Lễ:         Joseph Nguyễn, Thành Ngô 

                        Damin Nguyễn  

Bài Đọc:   Sương Nguyễn 

Lời Nguyện Giáo Dân: Trực Nguyễn 

TTVTT: Thuận Nguyễn, Hương Đỗ, 

  Ngân Nguyễn, Hảo Lê 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 

 

 

 

 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

3rd Sunday in Ordinary Time - January 26, 2020 

 
 

Ministry Schedule 

Phận Vụ Trong Thánh Lễ 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — God has restored the land, and 

brought great joy to the people (Isaiah 8:23 — 9:3). 

Psalm — The Lord is my light and my salvation 

(Psalm 27). 

Second Reading — Paul exhorts the believers at 

Corinth: As there is one Christ, so too must there be 

no divisions among you (1 Corinthians 1:10-13, 17). 

Gospel — After calling his first disciples, Jesus goes 

throughout Galilee (Matthew 4:12-23 [12-17]). 
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 Sm 5:1-7, 10; Ps 89:20-22, 25-26;  

 Mk 3:22-30 

Tuesday: 2 Sm 6:12b-15, 17-19; Ps 24:7-10;  

 Mk 3:31-35 

Wednesday: 2 Sm 7:4-17; Ps 89:4-5, 27-30;  

 Mk 4:1-20 

Thursday: 2 Sm 7:18-19, 24-29; Ps 132:1-5, 11-14;  

 Mk 4:21-25 

Friday: 2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17;  

 Ps 51:3-7, 10-11; Mk 4:26-34 

Saturday: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Ps 51:12-17;  

 Mk 4:35-41 

 

PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Rev. Paul Trịnh Hảo Msgr. Michael Doyle  

John Mulholland & Danica Lorraine Desrocher 

Nelson Robinson  John Scanlon 

Bruce Caridi Carol McConaghy 

William Loges VincentPatrone 

Linda Kitts Frances Pommer  

Glenn Noble Loretta Wnuk  

Fran Mooney Gerald Dankel 

Margarita Hernandez  Dennis Gormley 

Joanne Purtell  Bob Stx. John 

Gus & Anita Delmar  John Kane 

Ông Trần Văn Lan Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Thị Phi Bà Nguyễn Nhường  

Bà Nguyễn Thái Tạ Bà Trần Thị Ly  

Bà Lâm Ngọc Lý Bà Vũ Thị Gương 

Phương Bích Lê Phạm Văn Trọng 

Việt Lê Loan Lê 

Thu Phạm Quy Trần 

Tina Lê 

 

RELIGIOUS EDUCATION 

There is no Religious Education next Sunday, 

February 2. Classes will resume February 9. 

SEEKING THE LIGHT 

 In today’s readings we find ourselves being 

drawn more deeply into relationship with Jesus. We 

are getting to know more about him as we see how 

he struggles with the news of his cousin John’s 

arrest. His first response is to withdraw, to leave 

Nazareth and go to Capernaum. There he is perhaps 

both consoled and challenged by the words of Isaiah 

that Matthew quotes: “the people who sit in darkness 

have seen a great light, / on those dwelling in a land 

overshadowed by death / light has arisen” (Matthew 

4:16). Jesus contemplates his cousin’s death, perhaps 

his own death, and he seeks the light. Maybe it is 

these words of Isaiah that move Jesus out of his 

withdrawal and into action. He begins to preach, 

teach, cure disease and illness, and proclaim the 

gospel of the kingdom. 
- Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

TẾT – VIETNAMSE NEW YEAR 

The Vietnamese Community of 

Most Precious Blood Parish 

would like to invite everyone to 

the Annual Vietnamese New 

Year Celebration. The Mass of 

Vietnamese New Year will be celebrated this Sunday 

at 11AM followed by the lighting of firecrackers. 

Come to experience the Eucharistic celebration for 

the Year of the Rat.  
 

HOUSE OF CHARITY 
This year our parish goal is $41,540 (a 1% increase). 

We ask that each family make a pledge of at least 

$200. Pledge cards will be now available. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Please note: Your contribution letter does not 

include House of Charity or Catholic Strong 

donations. Those statements will be sent by the 

Camden Diocese.  

TITHE TAX STATEMENT 
If you wish to receive a statement of your 2019 
tithing, please fill out this form and drop it in the 
offertory basket or bring it to the Rectory. 
  

Name: _________________________________ 
 

Address: _______________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Tel.#: ___________________ Env. #: _______ 



From Fr. Joseph’s Desk 
 

My brothers and sisters in Christ, 

Today, our Vietnamese community holds a special 
Mass and event to celebrate the Vietnamese New Year 
(Year of the Rat) which is celebrated on the first day of 
the first month of the lunar calendar. It is a time for 
people to express their respect and remember their 

ancestors while bringing in the New Year with beloved 
family members. People believe that the way one behaves 
on the day of the New Year will reflect how the rest of 
the year will unfold. 

I thank God for the gift of your family. I pray 
humbly that God will continue to bless you and your 
family in this year. I always look forward to a New Year 
because it allows me to leave behind the imperfections 

and failings of the old and to move into a new time 
when I will be open to God's providence.  

Today’s Gospel describes the beginning of Jesus’ 
public ministry. When Jesus called his first disciples, the 

Gospel tells us that the fishermen (Peter and Andrew, 
James and John) dropped everything to follow Jesus 
immediately. May the call of Jesus on the beginning of 
the Vietnamese New Year strengthen our faith so that 
each and every one of us becomes a follower of Jesus and 

we will be able to walk in His ways. We want to be in 

His kingdom now and forever. Amen. 

Happy Vietnamese New Year! 
 

 

FEAST DAYS OF THE WEEK 

Jan. 27  St. Angela Merici (c. 1474-1540) 

Born in Northern Italy, orphaned in childhood, 

Angela Merici faced a society in which education 

was largely the privilege of wealthy young men and 

based primarily in monastic schools. This reality 

shaped Angela’s insightful conviction that society’s 

disorder was caused by disorder in the home, and a 

lack of model Christian mothers the result of 

neglecting the education of young women. 

Transform the Christian family by placing an 

educated wife and mother at its heart, Angela 

believed, and the whole world would be renewed in 

Christ! So she gathered a small group of unmarried 

women, many of them Franciscan Tertiaries (lay 

affiliates) like herself, and set out to educate poor 

girls, free of charge, in their homes. She and her 

band of teachers called themselves companions, 

pioneering a new form of non-cloistered religious 

life for women, bearing witness to evangelical 

simplicity in the midst of the world, not as a formal 

“order” but as the Company (compagnia) of Saint 

Ursula. Known today as the Ursulines, Angela 

Merici’s spiritual daughters continue serving the 

Church and society in a rich diversity of ministries. 
 

Jan. 28  St. Thomas Aquinas  
Did you know he is a priest and doctor of the Church 

and patron of all universities and of students? In 

1243, at the age of seventeen, he joined the 

Dominicans of Naples. Some members of his family 

resorted to all manner of means over a two year 

period to break his commitment to renouncing the 

things of this world, even sending an impure woman 

to tempt him. But all their efforts were in vain and 

St. Thomas persevered in his vocation. As a reward 

for his fidelity, God conferred upon him the gift of 

perfect chastity, which has merited for him the title 

of the "Angelic Doctor".   
 

FEAST OF FAITH 

Penitential Rite 
Standing together in the presence of the Lord, we 

acknowledge our weakness, our sins and faults and 

failings. But the penitential rite is really less about 

our sins than it is about God’s mercy. It is not a time 

for individual confession, like a mini-sacrament of 

reconciliation. It is, rather, a preparatory rite, 

preparing us to praise the mercy of Christ as we 

acknowledge our own weakness. When Simon Peter 

witnesses the miraculous catch of fish—when he 

realizes who is in the boat with him—he falls at 

Jesus’ feet with the words, “Depart from me, Lord, 

for I am a sinful man” (Luke 5:8). We are like Peter. 

The more aware of the Lord’s presence we become, 

the more awareness we also have of our sinfulness, 

our weakness.  

The penitential rite of the Mass takes several forms, 

from the traditional Confiteor or “I confess” to a 

litany, spoken or sung by the deacon or cantor with 

responses by the entire assembly. The penitential rite 

always includes the words Kyrie, eleison; Christe, 

eleison—Lord, have mercy; Christ, have mercy. This 

ancient Greek prayer came to the Roman liturgy 

from the East, and still echoes in many of the litanies 

of the Eastern Rite Churches. These words turn our 

gaze from our own weakness to the gentleness, the 

kindness, the forgiving love of Christ.  
© Copyright, J. S. Paluch Co.  

 

faithFULL FOOD DRIVE 
Save the Date! The Diocese of Camden is organizing 

its seventh annual food drive on Sunday, March 22. 

This drive will help organizations like Catholic 

Charities feed those in need at a time when food 

banks and pantries are low on food.  



CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN  

26 tháng 1, 2020 
 

 

 
GOSPEL: Long Form Mt 4:12-23 

A reading from the Holy Gospel according to 

Matthew, 

 

     When Jesus heard that John had been arrested, he 

withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to 

live in Capernaum by the sea, in the region of 

Zebulun and Naphtali,  that what had been said 

through Isaiah the prophet might be fulfilled: Land 

of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, 

beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the 

people who sit in darkness have seen a great light, on 

those dwelling in a land overshadowed by death light 

has arisen. From that time on, Jesus began to preach 

and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at 

hand.” As he was walking by the Sea of Galilee, he 

saw two brothers, Simon who is called Peter, and his 

brother Andrew, casting a net into the sea; they were 

fishermen. He said to them, “Come after me, and I 

will make you fishers of men.” At once they left 

their nets and followed him. He walked along from 

there and saw two other brothers, James, the son of 

Zebedee, and his brother John. They were in a boat, 

with their father Zebedee, mending their nets. He 

called them, and immediately they left their boat and 

their father and followed him. He went around all of 

Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming 

the gospel of the  kingdom, and curing every disease 

and illness among the people. The Word of the Lord. 
 
 

~~~~~ 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ GIÁO LÝ 
Các em sẽ được nghỉ học để ăn Tết Nguyên Đán 

Chúa Nhật tuần này, ngày 26 tháng 1 và tuần tới 2 

tháng 2. 
 

QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC 
Năm nay số tiền giáo xứ chúng ta phải đóng cho Qũy 

Bác Ái Địa Phận là $41,540 (tăng 1%). Xin mỗi gia 

đình đóng góp $200 hoặc hơn cho Quỹ Bác Ai Địa 

Phận. Chúng tôi sẽ bắt đầu thu tiền vào Chúa Nhật 

tuần tới.  
 

LỚP THÊM SỨC 2019 
Ban Giáo Lý đã có video và hình thánh lễ Thêm Sức 

vừa qua. Các em và gia đình có thể lấy bên nhà xứ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚC ÂM:  Bài Dài Mt 4: 12-23    

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  
 

     Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về 

Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền 

duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất 

Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi 

miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất 

Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, 

Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã 

thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho 

người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa 

Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước 

trời đã đến gần!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo 

bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, 

cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả 

lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai 

ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các 

ngươi trở thành- những ngư phủ lưới người ta". Lập 

tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn 

một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê 

con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới 

trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai 

ông. Lập tức hai ông bỏ thuyền và cha mình lại mà 

đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ 

Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao 

giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn 

tật nguyền trong dân. Tin mừng của Chúa.  

~~~~~ 
GIẤY KHAI THUẾ 2019 

Qúy vị nào cần giấy chứng nhận đã đóng góp tiền 

cho nhà thờ trong năm 2019 để khai thuế, xin vui 

lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ.  

Xin lưu ý: Giấy khai thuế chỉ chứng nhận tiền quý vị 

bỏ rổ nhà thờ hằng tuần. Còn tiền đóng Quỹ Bác Ái 

(House of Charity) và Công Giáo Vững Mạnh 

(Catholic Strong) sẽ do địa phận gởi cho quý vị. 
  

 
Cộng Đoàn Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa xin 

được chúc mừng năm mới đến Cha Chính Xứ Giuse và 
Cha Phó Raymond, Thầy Sáu Kim, Ban Chấp 

Hành Công Đoàn và tất cả qúy ông bà anh chị em một 
năm mới nhiều sức khoẻ, bình an và tràn đầy ân sủng và 

nơi Lòng Thương Xót Chúa.  
 

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/matthew/matthew4.htm#v12


CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG 

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến 

gần.” (Mt 4,17) 

Suy niệm: Trong những ngày giỗ, tết chúng ta 

thường kính nhớ tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính biết ơn 

đối với bậc sinh thành, và trên hết, tôn thờ cảm tạ và 

ngợi khen Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự, là Đấng 

chúng ta phải tạ ơn và tôn vinh suốt đời, không chỉ 

trong những biến cố lớn lao, mà cả trong những đau 

khổ thường ngày. Quả thật, cuộc đời chúng ta không 

chỉ là những ngày tết, hay những biến cố quan trọng, 

mà phần lớn là những ngày bình thường như mọi 

ngày. Cám dỗ lớn nhất của chúng ta là để cho những 

ngày đó trở thành tầm thường, tẻ nhạt. Chúng ta 

được mời gọi hoán cải liên lỉ để luôn làm mới các 

tương quan thường ngày với Chúa, với tha nhân, 

cách riêng với những người thân cận của mình trong 

gia đình. 

Mời Bạn: ĐTC Phanxicô nói: “Hoán cải hằng ngày 

là cố gắng liên tục để thanh tẩy trái tim”. “… nếu 

bạn không thể nói xấu người khác, thì bạn đã đi đúng 

con đường nên thánh… khi muốn chỉ trích một 

người láng giềng, hãy cắn lưỡi nhẹ một chút. Lưỡi 

bạn sẽ hơi sưng nhưng linh hồn bạn sẽ lành thánh 

hơn trên con đường này… Không có gì to tát, không 

có việc hành xác, thật là giản dị. Xin đừng lui 

bước…”. Bạn có sẵn sàng cho việc hoán cải chính 

mình trong từng việc nhỏ mỗi ngày như vậy không? 

Sống Lời Chúa: Quan tâm chăm sóc người thân của 

mình với ý thức “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút 

hiện tại” (ĐHV.17). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn 

và biết đón nhận những hy sinh trong những vất vả 

hằng ngày; để tâm hồn con được thanh tẩy, để biết 

yêu mến Chúa và ngày càng trở nên giống Chúa 

hơn. Amen. 

 
TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 

-Chúa Nhật, ngày 02 tháng 02, 2020: Ca nhạc và xổ 

số từ 1:00pm đến 6:00pm (có bán thức ăn). Chúng 

tôi sẽ cho bốc thăm trúng thưởng (one grand new 

free IPhone 11 Pro Max 256GB màu gold), trị giá 

$1,249) cho những người tham dự ca nhạc. Chương 

trình ca nhạc năm nay sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Hà 

Thanh Xuân, và các ca sĩ địa phương. Để có ngân 

qũy mướn các ca sĩ và tổ chức Tết nên chúng tôi sẽ 

bán vé vào cửa là $25/vé, $200/bàn (đã giảm giá) và 

$300/bàn VIP. Xin liên lạc với ông Trực hoặc anh 

Long (ban nhạc) để mua vé. Xin thông cảm, vé sẽ 

không bán tại cửa. Giáo xứ xin trân trọng kính mời.  

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên (26/01)  

-Đáp Ca: -Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. 

-Alleluia, alleluia! -Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng 

nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền 

trong dân. - Alleluia.  

Thứ Hai, Mồng Ba Tết (27/01)  

Ngày cầu cho công việc làm ăn  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay 

chúng con làm ra.  

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai 

khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức 

cho”. Alleluia.  

Thứ Ba, Tuần III Mùa Thường Niên (28/01)   

-Đáp Ca: -Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là 

Thiên Chúa. 

-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 Tư, Tuần III Mùa Thường Niên (29/01) 

-Đáp Ca: -Đời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng 

ái. 

-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 Năm, Tuần III Mùa Thường Niên (30/01) 

-Đáp Ca: -Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người 

ngôi báu Đavít tổ phụ Người. 

-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 Sáu, III Mùa Thường Niên (31/01) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì 

chúng con đã phạm tội. 

-Alleluia, alleluia! -Ước chi hôm nay các bạn nghe 

tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Thứ Bảy, III Mùa Thường Niên (01/02) 

-Đáp Ca: -Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim 

trong sạch. 

-Alleluia, alleluia! -Xin Chúa cho con hiểu đường lối 

những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều 

lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 
 

QUÁN QUÊ HƯƠNG 
Dịp Tết có nhiều người đang phục vụ QQH đi xa nên 

quán rất cần người giúp việc. Trong lúc cha Sơn đi 

vắng, cha xứ tạm thời nhờ ông trùm Trực và ban đại 

diện cộng đoàn chịu trách nhiệm lo cho QQH được 

trôi chảy mọi việc. Xin mọi người cùng hợp tác với 

ban đại diện! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NHÀTHUỐC TÂY LAN 
*GIAO THUỐC ĐẾN TẬN NHÀ 

 C  GIÁ Đ C BI T DÀNH CHO NH NG  

B NH NHÂN  H NG C  BẢO HIỂM THUỐC 

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

5509 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 
Tel. (856)829-8010 Fax. (856)829-9079 

 

 

 

 

 

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 

Sean Vũ 

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 
Điện Thoại: (856) 906-8333  
Anthony Tùng Ngô - Cell (215) 939-0038 

 
 

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 
         Xin liên lạc 

Please Contact Travis Vu  
(215) 760-3029 

 

 
   

 

 

 

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

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


