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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) 

  

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. 

 

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. 
 

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:  

After 8:00AM on Thursday.  
 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

9:00AM-10:00AM. 
 

ALTAR AND ROSARY SOCIETY: 

The Altar and Rosary Society will meet at 3:45PM 

in the meeting room and receive communion at the 

5:00PM Mass on the first Saturday of every month. 

The Rosary will be recited right before Mass. 
 

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. 
  

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, West Collingswood, NJ. 

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

 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

Saturday Vigil, October 26, 2019 

5:00PM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Rose Barbato (Reg. by Margaret Way) 
 

Sunday, October 27, 2019 

7:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Maria và Vincentê (Luân-Hằng xin) 

 LH Phaolô Tâm, Cecelia Kim Y (Lan Nguyễn xin) 

9:00AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Nancy Persichetti (Req. by Bruce-Ann Caridi)   

10:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 2LH Maria (Trực Nguyễn xin) 

 LH Gioan Baotixita Tuấn (GĐ Minh-Duyên xin) 

• Tạ ơn Đức Mẹ (GĐ Thanh-Vân xin) 
 

Monday, October 28, 2019 – Sts. Simon & Jude 
8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

 Katheryn Pommer (Reg. by Daughter) 

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

• Cầu bình an (Bà Mười xin) 
 

Tuesday, October 29, 2019  

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 Các Đẳng LH (GĐ Dự Nguyễn xin) 
 

Wednesday, October 30, 2019  

8:30AM– Fr. Raymond Son Tran, CSF  

 LH Martha Dương Thị Phúc (Các Cháu xin) 

6:00PM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Tổ Tiên, ÔB Nội Ngoại (Một GĐ xin) 
 

Thursday, October 31, 2019 – Vigil of All Saints 

8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 LH Antôn Hiệp, Maria Nhung (Các Con Cháu xin) 

7:00PM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

 LH G.Baotixita, Rosa, Giuse, các LH (Một GĐ xin) 
 

Friday, November 1, 2019 – All Saints (Lễ Các Thánh) 
8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Cầu bình an (Một Người xin) 

7:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Phêrô Đinh Minh Tín (Một GĐ xin) 
 

Saturday, Nov. 2, 2019 – All Souls (Lễ Các Đẳng LH) 

8:30AM– Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

• Tạ ơn Ba Đấng (Trâm Nguyễn xin) 

11:00AM -Lễ tại Nghĩa Trang Việt Nam - at Harleigh 

Cemetery – Cha Xứ Giuse  

 Cầu cho các linh hồn trong giáo xứ đã qua đời.  

 

 

 
Thursday, (Oct. 31) – 7:00PM (Bilingual Mass) 

Vigil of All Saints - Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ 

Presider:        Fr. Raymond Son Tran, CSF  

A.S.:  Amanda Đ., Andrew Đ., Jimmy Đ. 

Lector:          Millice K, Mai N. 

E. M.’s:         Fred T., Ray C., Linh N., Trâm N. 

Music:          Teresa & Concordia 
 

Friday, (November 1) – All Saints -8:30AM (Eng.)  

Presider:        Fr. Raymond Son Tran, CSF  

A.S.:  Vonlunteers 

Lector:          Sandy G. 

E. M.’s:         Volunteers 

Music:          Shauna D. 

Thứ Sáu, (November 1) – 7:00PM (Tiếng Việt) 

All Saints - Lễ Các Thánh Nam Nữ 

Chủ Tế:           Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Giúp Lễ: Alyssa Đ., Kathy N., Michelle M. N.  

Bài Đọc/Lời Nguyện: Thu P., Hùng N.  

TTVTT: Bằng N., TúAnh T.,   

Trúc N., Thuận N., Trực N. 

Ca Đoàn:        Trinh Vương 
 

31st Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên 
 

Saturday, (November 2) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

A. S.:    Roxanne C. 

Lector:  Sandy G.  

E. M.’s:     Mary Ann W.  

Music:  Shauna Dever  
 

Chúa Nhật, (03/11) – 7:30AM (Vietnamese) 

Chủ Tế:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:        Yến, Ân và Nhi Nguyễn 

Bài Đọc/LNGD:  Mai N.  

TTVTT: Duyen N., Thanh L.  

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 
 

Sunday, (November 3) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

A. S.:               Tai V., Augustine S.,  

                         Joseph L.N., Matthew F. 

Reading: Millice K. 

E. M.’s: Tom B., Ray C. 

Music:          Concordia Choir 
 

Chúa Nhật, (03/11) – 10:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:    Michelle L.N., Thao Trang N., Joseph N. 

Bài Đọc/Lời Nguyện: Ngọc Anh N., Xuan V. 

TTVTT: Kim Liên N., Thoa Đ., Hùng B., 

  Linh N., Hảo L.  

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

30th Sunday in Ordinary Time - October 27, 2019 

 

 
Ministry Schedule - Phận Vụ Trong Thánh Lễ 

 



 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The Lord is not deaf to the wail of 

the orphan, nor to the widow when she pours out her 

complaint (Sirach 35:12-14, 16-18). 

Psalm — The Lord hears the cry of the poor. 

Second Reading — The Lord will rescue me from 

every threat (2 Timothy 4:6-8, 16-18). 

Gospel — All who exalt themselves will be 

humbled; all who humble themselves will be exalted 

(Luke 18:9-14). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass ©  
 

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  Joe Morrison 

Joanne Purtell  Bob Stx. John 

Gus & Anita Delmar  Dennis Gormley 

Ông Trần Văn Lan Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Thị Phi Bà Nguyễn Nhường  

Bà Nguyễn Thị Cậy Bà Trần Thị Ly  

Bà Nguyễn Thái Tạ Bà Vũ Thị Gương 

Bà Lâm Ngọc Lý Phạm Văn Trọng 

Việt Lê Phương Bích Lê 

Loan Lê Quy Trần 

Tina Lê Hồ Văn Chỉ 

 

ALL SAINTS DAY - Holy Day of Obligation 
- Thursday, October 31 (Vigil)  

- 7:00PM (Bilingual) 
-Friday, November 1   

- 8:30AM (English)  
- 7:00PM (Vietnamese) 

**The rectory will be closed open on Friday, November 1. 

ALL SOULS DAY 
Although All Souls Day is not a Holy Day of Obligation, 
mass schedule for Saturday, November 2 is as follows: 
- 8:30AM (Vietnamese) 
**Those who bring pictures of deceased loved ones or anyone 
who ordered Memorial Candles will be able to place it on the All 
Souls Altar & leave it there for the remainder of the month of 
November. 

 

 

NEXT SUNDAY, DON’T FORGET TO TURN  
YOUR CLOCKS BACK ONE HOUR. 

 

 

WHAT IS MY BEHAVIOR BEFORE 

 GOD AND OTHERS? 
     In this week’s Gospel, Jesus tells us a story about two 

men who went to temple to pray (Luke 18:9-14). The ways 

that they prayed are different. A Pharisee, considered 

himself a righteous person, came before God and praised 

himself. He neither praised God nor needed his mercy. 

The other man, a tax collector, was humble before God 

and acknowledged that he was a sinner and that he 

needed God’s mercy. Consequently, the former went 

home unjustified while the latter justified. 

     How about us dear brothers and sisters? When we go 

before God and pray, do we praise him and need his 

mercy or do we praise ourselves and look down on 

others? Are we, sinners, humble before God and the 

people are around us? Answers for these questions vary 

upon each individual. 

     If we think that we do many good deeds to save 

ourselves, that it is wrong. No matter how many good 

things we do in our lives, we cannot save ourselves. Only 

God can save human beings. Which means that human 

beings only need his mercy and salvation. It does not 

mean that we live and enjoy human life without doing 

anything good by letting God do his work. No, we need to 

cooperate with his grace by trying our best to do good. 

Saint Augustine says, “He who created us without our 

help will not save us without our consent. 

 (Fr. Raymond Tran, CSF) 

  

MEMORIAL CANDLES 

Don’t forget to place your memorial candle order for 

the month of November. 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. (Please make 

sure the names are legible). 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.  
 

A SPECIAL MASS FOR ALL SOULS 

This year, our pastor, Father Joseph will be offering 

two special masses for all the deceased parishioners of 

Most Precious Blood at Harleigh Cementery in 

Camden on Saturday, November 2nd at 11:00PM 

(Vietnamese) and in the Chapel of Calvary Cementery 

in Cherry Hill at 9:00AM (Bilingual) on Wedmesday, 

November 6th. Please join him in these special masses 

to pray for our dearly deceased loved ones.  

 

 



TREASURES FROM OUR TRADITION 

 Friday’s Solemnity of All Saints and Saturday’s 

Commemoration of All the Faithful Departed fit well 

at the beginning of November. The liturgical 

readings of this final month in the Church year are 

keyed to the end of time and the fulfillment of Jesus’ 

saving acts. Nowhere is this more fully celebrated 

than in Mexico, where November 2 is the “Day of 

the Dead.” Missionaries moved an ancient Aztec 

festival from midsummer to November, linking the 

festival to Christian themes. Today, it is a time for 

remembering the dead and celebrating the continuity 

of life, principally by festive picnics in cemeteries. 

There are special foods and games, and people 

socialize with other families and tell favorite stories 

about their dear ones. The sweetness of life is 

honored by sugary desserts and treats. Flowers, 

music, lights, and feasting assure that the day is not 

at all morbid. Traditionally, the day begins with 

Mass, a procession to the cemetery, and a morning 

feast. Most families have a special dinner with the 

pan de muerto, or “bread of the dead.” A toy 

skeleton is baked into the loaf, and the one who bites 

into it is considered lucky indeed. The dead are not 

feared, but deeply loved, and this joyful family feast 

points both to age-old customs and Resurrection 

faith. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

ACTORS/ACTRESSES WANTED 

The Concordia Choir is looking for any children, 3rd 

grade and up, who would like to be in this year’s 

Nativity play. Practices will be announced in the 

near future. Anyone interested or have any questions, 

should contact Nancy Nguyen at (856)246-7904.  
 

ALL SOULS DAY – Cemetery Visitation & Mass 

We encourage all families to visit our cemeteries and 

mausoleums and pray for their dearly departed loved 

ones and all souls who have gone before us.  All 

Souls Day Masses held in our chapel mausoleums 

are listed on our website at 

www.SouthJerseyCatholicCemeteries.org. Bishop 

Sullivan will be the celebrant at the 10 AM Mass 

held at Calvary Cemetery & Mausoleum in Cherry 

Hill on Saturday, November 2.  All are welcome to 

attend. We join you in praying for the souls of all of 

those who have gone before us.  
 

FLU SHOTS 

Flu vaccination continues this Sunday from 10am-

12pm in the Merciful Hall. Most health insurances 

are accepted. Must bring ID and proof of insurance.  

NOVEMBER - MONTH OF ALL SOULS 

November is the month to remember the souls of our 

deceased loved ones. There are a couple of different 

ways to remember them:  

1. Book of Remembrance: Throughout the month 

of November, you can write the names of all your 

deceased loved ones in this book, located in the 

sanctuary.  

2. Offer masses in their memory.  

3. Bring a picture of your deceased loved ones to put 

on the altar on All Souls Day, which will remain 

there throughout the month November.  

4. Light a Loving Memorial Candle in their name. 

5. Indulgenced Acts for the Poor Souls. An 

indulgence is "the remission before God of the 

temporal punishment due for sins already forgiven 

as far as their guilt is concerned."  To obtain this 

remission there are proper dispositions and certain 

conditions predetermined by the Church that must be 

met by the faithful. One can gain a Plenary 

Indulgence visiting a cemetery each day between 

November 1 and November 8. These indulgences 

are applicable ONLY to the Souls in Purgatory. A 

Plenary Indulgence can be gained only one per day. 

The faithful must be in the state of grace and these 

three conditions must accompany the prescribed act: 

(1) the faithful must receive the sacrament of 

confession, either eight days before or after the pious 

act is performed, (2) receive Holy Communion on 

that day and (3) recite prayers for the intentions of 

the Holy Father (one Our Father and one Hail Mary 

is the minimum, but any other additional prayers 

may be added). 
 

PRIESTHOOD SUNDAY 

The last Sunday of October is designated as 

Priesthood Sunday; a one-day celebration of the 

priesthood organized by parish lay leaders and 

coordinated by the USA Council of Serra 

International. Priesthood Sunday was established in 

2003 to provide a way for Catholic communities to 

express appreciation for the devoted priests who 

serve them so faithfully despite recent negative 

attention in the media. Such a celebration is 

increasingly relevant in light of the declining number 

of priests in the U.S. Only about 4,000 of the 19,000 

parishes in this country currently have more than one 

priest. Many priests serve two or more parishes by 

themselves. So, on this day; show your respect and 

appreciation for all priests especially our pastor, Fr. 

Joseph Nguyen, Fr. Raymond Son Tran & Fr. 

Mike Ezeatu! 



CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN - 27 tháng 10, 2019 
 

 

 

GOSPEL: Lk 18:9-14  
A reading from the Holy Gospel according to Luke, 
 

  Jesus addressed this parable to those who were 

convinced of their own righteousness and despised 

everyone else. "Two people went up to the temple area 

to pray; one was a Pharisee and the other was a tax 

collector. The Pharisee took up his position and spoke 

this prayer to himself, 'O God, I thank you that I am not 

like the rest of humanity--greedy, dishonest, adulterous 

-- or even like this tax collector. I fast twice a week, 

and I pay tithes on my whole income.’ But the tax 

collector stood off at a distance and would not even 

raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 

'O God, be merciful to me a sinner.' I tell you, the latter 

went home justified, not the former; for whoever exalts 

himself will be humbled, and the one who humbles 

himself will be exalted." The Gospel of the Lord.  
 

PHÚC ÂM: Lc 18: 9-14 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  
 

     Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây ới những ai 

hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ 

kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một 

người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái 

đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ 

Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất 

công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia;  

tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất 

cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, 

không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện 

rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta 

bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn 

người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình 

lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng 

lên". Tin mừng của Chúa.  
 

RAO HÔN PHỐI 
Rao lần thứ hai: Anh Gioan Baotixita Nguyễn Thanh 

Hùng (Pennsauken, NJ), con ông bà Nguyễn Kim Đa 

hiện đang cư ngụ tại Pennsauken, NJ. Xin kết hôn với chị 

Maria Nguyễn Nhung Linda (Pennsauken, NJ), con ông 

bà Lộc Khôi/Thanh, hiện đang cư ngụ tại Pennsauken, 

NJ. Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 1PM, thứ 

bảy 9 tháng 11. 

Ai biết đôi này có bất cứ ngăn trở nào  

không thể kết hôn theo Luật Hội Thánh,  

theo lương tâm buộc phải trình cho cha xứ biết. 

 

ĐỔI GIỜ 
Chúa Nhật tuần tới (3 tháng 11) sẽ đổi giờ lúc 2 giờ 
sáng. Trước khi đi ngủ tối thứ bảy, xin qúy vị chỉnh 
đồng hồ ngược xuống 1 tiếng 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật XXX Thường Niên (27/10)  

-Đáp Ca: -Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã 

nghe. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Thầy là đường, là sự 

thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà 

không qua Thầy". Alleluia. 

Thứ Hai (28/10), Thánh Simon và Giuđa  

-Đáp Ca: -Tiếng chúng đã vang cùng trái đất. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên 

Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa tể; lạy 

Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. 

Alleluia. 

Thứ Ba (29/10), Tuần XXX Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi. 

-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.  

Thứ Tư (30/10), Tuần XXX Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của 

Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long 

nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của 

Chúa. Alleluia. 

Thứ Năm (31/10), Lễ Vong Các Thánh Nam Nữ  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, 

hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ 

sức cho các con". Alleluia.  

Thứ Sáu (01/11), Lễ Các Thánh Nam Nữ  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, 

hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ 

sức cho các con". Alleluia.  

Thứ Bảy (02/11), Lễ Các Đẳng Linh Hồn  

-Đáp Ca: -Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Hỡi những kẻ Cha Ta 

chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là 

Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng 

vũ trụ". Alleluia.  
 

THÁNG 11 – CẦU CHO CÁC LINH HỒN 
Trong suốt tháng 11, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho 

các linh hồn. Có nhiều cách để cầu nguyện. 

1. Ghi tên các linh hồn trong cuốn sách “Cầu Nguyện 

Cho Các Linh Hồn”. 

2. Xin lễ cho các linh hồn. 

3. Đem ảnh của người quá cố và đặt trên bàn thờ để tưởng 

nhớ họ nhân lễ Các Đẳng Linh Hồn (ngày 2 tháng 11) và 

để hình lại cho hết tháng 11. 

4. Đêm nến đã đặt trước và để trên bàn thờ để cầu nguyện 

cho các linh hồn trong suốt tháng 11.  

http://www.usccb.org/bible/readings/bible/luke/18:9


 

NGÀY GHI ƠN LINH MỤC 

Hàng năm Giáo Hội Hoa Kỳ dành riêng Chúa Nhật 

cuối cùng của tháng 10 (Priesthood Sunday) để cầu 

nguyện và nâng đỡ các Linh Mục. Trong tâm tình 

"con thảo", chúng ta nhớ đến Cha Chính Xứ Giuse 

Nguyễn Phú An của chúng ta, Cha Raymond Trần 

Thái Sơn, Cha Mike Ezeatu (tạm trú tại giáo xứ) và 

tất cả các Linh Mục trong Hội Thánh. Nhờ lời 

chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả 

Giuse và Thánh Gioan Vianê, xin Chúa gìn giữ các 

ngài trong tình yêu và lòng thương xót của Thánh 

Tâm Chúa. Đây là kinh nguyện chúng ta cầu cho các 

ngài. 
 

CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC 

Lạy Chúa Giêsu, đã có một ngày Chúa đến 

bên cha, Chúa đã gọi cha, và cha đã đáp trả tiếng 

gọi của Chúa, có thể với nỗi ngập ngừng âu lo, có 

thể với tất cả nhiệt tình mau mắn, có thể cha cũng 

chẳng hiểu bao nhiêu, Chúa đã không xét đến các 

khả năng và các tài khéo của cha; Chúa cũng chẳng 

bận tâm về bao khiếm khuyết, ngay cả về tội lỗi của 

cha. Chúa đã gọi cha đi theo Chúa. Để cha trở thành 

một Giêsu khác, như trong câu chuyện đời của bao 

người nam nữ mà Chúa yêu thương và tỏ mình cách 

riêng. Xin Chúa giúp cha, nâng đỡ, hướng dẫn và 

uốn sửa cha. Xin ban cho cha ơn sủng của Chúa, 

ban cho cha lòng thiết tha phục vụ dân Chúa. Xin 

đánh thức cha những khi cha chìm đắm trong cơn 

mê, xin gọi cha về những khi cha phiêu du lạc xa 

Chúa. Xin làm cho cha luôn gắn kết với Chúa, để 

cha là hiện thân của Chúa cho mọi người, với chính 

tấm lòng quảng đại và tình yêu thương của Chúa. 

Như từ trên Thánh Giá, Chúa đã trao Mẹ cho người 

môn đệ Chúa yêu, xin hãy trao cha cho Mẹ Maria. 

Mẹ là người phụ nữ biết lên lời và biết thinh lặng, 

người phụ nữ khiêm nhường bước đi trong đức tin, 

để Mẹ sẽ bao bọc cha trong tà áo của Mẹ và Mẹ sẽ 

trao cho cha trái tim của Mẹ, trái tim mở ra cho mọi 

người. Xin ban Thánh Thần tràn ngập cõi lòng cha, 

để cha luôn ở với Chúa, kết kiệp với Chúa Cha đầy 

lòng thương xót, và để cùng với đàn chiên Chúa, cha 

đạt tới sự sống tròn đầy. Lạy Chúa Giêsu, cha là của 

Chúa, Chúa đã chọn cha cho Chúa và cho công cuộc 

của Chúa, xin chăm sóc và gìn giữ cha trong vòng 

tay của Chúa. Amen. 

 

NHỚ ĐẾN CÁC LINH HỒN 
Tuần này là tuần cuối để mua nến cầu cho các 

linhhồn. Xin ủng hộ mỗi cây nến $15. Mỗi cây nến 

chỉđược ghi tối đa 5 linh hồn. 

 

Tôi Có Thái Độ Nào Trước Mặt Thiên Chúa 

và Anh Chị Em? 
     Chúa Giêsu kể một câu chuyện về hai người lên đền 

thờ cầu nguyện (Lk 18:9-14). Cách thức họ cầu nguyện 

khác nhau. Người Biệt phái thì tự hào với Chúa và tha 

nhân vì ông ta tự cho mình là người công chính. Ông 

ta đến với Chúa, nhưng ông ta lại ca tụng bản thân 

mình. Ông ta không tôn vinh Chúa và cũng chẳng cần 

đến lòng thương xót của Ngài. Trái lại, người thu thuế 

thì khiêm tốn trước mặt Chúa và thừa nhận rằng mình 

là người tội lỗi và cần đến lòng thương xót của Chúa. 

Sau giờ cầu này, người thu thuế ra về thì được nên 

công chính, còn người Biệt phái thì không. 

     Còn chúng ta hôm nay thì sao, thưa quý ông bà và 

anh chị em? Khi chúng ta đến trước tôn nhan Chúa và 

cầu nguyện, chúng ta có ca tụng Chúa và cần đến lòng 

thương xót của Ngài không? Chúng ta có khiêm tốn khi 

đến với Chúa và anh chị em không? Câu trả lời tùy 

thuộc vào mỗi người chúng ta. 

     Nếu chúng ta hôm nay cũng nghĩ rằng chúng ta làm 

được nhiều việc tốt và như vậy có thể cứu được linh 

hồn mình, thì đó là điều sai lầm. Cho dù ta có làm bao 

nhiêu việc tốt đi nữa, chúng ta cũng không thể cứu rỗi 

được chính mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu 

rỗi và ban ơn cứu độ cho con người. Điều này cũng 

không có nghĩa là chúng ta cứ hưởng thụ cuộc đời và 

chẳng cần làm điều gì tốt; cứ để cho Thiên Chúa cứu 

độ con người. Không phải thế. Con người muốn có ơn 

cứu độ thì cần cộng tác với ơn Chúa và làm điều thiện 

vì Thánh Augustine khẳng định rằng, “Thiên Chúa 

dựng nên con người không cần sự giúp đỡ của chúng 

ta, nhưng không thể cứu rỗi chúng ta nếu không có sự 

đồng ý của chúng ta.”  

(F. Raymond Trần, CSF)  
 

 

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 
Thứ Năm, 31 tháng 10:  
-7:00PM: Lễ Vọng (Song Ngữ) 
Thứ Sáu, 1 tháng 11:   
-8:30AM (Tiếng Mỹ)  
-7:00PM (Tiếng Việt)  
*Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa thứ sáu, 1 tháng 11. 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN - Thứ Bảy, 2 tháng 11:   
-8:30AM (Tiếng Việt)  
Những ai đã đặt nến cầu nguyện cho các linh hồn hoặc 
có mang theo hình ảnh của người thân quá cố sẽ được 
đặt lên bàn thờ và để lại đó trong suốt tháng 11. 
-11:00PM: (Lễ tiếng Việt tại nghĩa trang Việt Nam, 
Harleigh Cemetery)  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-9:00AM: Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 11, cha xứ sẽ 
dâng lễ tại nhà nguyện nghĩa trang Calvary, Cherry Hill 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 
 
 

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 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
      

 

 

 

 

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 
Phoasia1@gmail.com 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

 

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 

 


