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

Saturday Vigil: 5:00PM (English) 

Sunday: 07:00AM (Vietnamese),  

09:00AM (English) & 11:00AM (Vietnamese) 

Holy Day: Vigil 7PM (Bilingual), 

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

Monday-Friday: 8:30AM (English) 

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

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu 

Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng 

Việt từ 5:30PM-6:00PM. 
 

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

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

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

Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và  

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

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

Please contact the rectory to schedule a date. 

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

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

rửa tội.  
 

Marriage - The Diocese asks that we take at 

least a year to prepare for this special 

Sacrament. Please contact one of your priests 

for further information.  

Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự 

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

thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước 

khi quyết định ngày cưới. 
 

Xức Dầu Bệnh Nhân - Trong trường hợp nguy 

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

Nhật hoặc ngày thường, các Thừa Tác Viên Thánh 

Thể sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 

hoặc người già yếu. 

 

 

 
 

Anointing of the Sick - In case of serious illness 

please contact one of the priests who will 

administer the Sacrament. Please call the Rectory 

to have a loved one placed on the Sick List.  
 

PARISH MEMBERSHIP: 

New Parishioners are asked to register at the 

Rectory as soon as possible. Being registered in the 

Parish is most helpful should you need a letter of 

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

letter of reference. Please notify the Rectory office 

if you leave the Parish or change address. 
 

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:  

After 8:30AM Mass on Thursday.  
 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

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

KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL #5113: 

For membership or questions, please contact  

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

VIETNAMESE LANGUAGE CLASS: 

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

Sundays during the school year. Trường Viêt Ngữ 

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

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 

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

Sunday from September to May. All Religious 

Education classes are in the parish school.  
  

RITE OF CHISTIAN INITIATION OF ADULT: 

For those seeking to become Catholic or to receive 

sacraments they may have missed as children, 

contact Father Joseph at the parish office. 
  

CATHOLIC SOCIAL SERVICES: 

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

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

CONSIDERING MAKING A WILL? Kindly   

remember   your   parish   of   Most Precious Blood, 

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

chúc” của qúy vị. 

 

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

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saturday Vigil, June 20, 2020 

5:00PM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Donald Wall (Req. by Family)   
 

Sunday, June 21, 2020 

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

 Cầu cho các Đẳng LH (GĐ Nguyễn Tường Thược xin)  

9:00AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Fr. Al Hewitt (Req. by Pet-Mike & Family)  

11:00AM – Cha Raymond Trần Tái Sơn, CSF  

 LH Nguyễn Thị Hương (Gia Đình Thanh-Vân xin)  

• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Nguyễn Tường Thược) 

• Cầu bình an cho gia đình (Anh Hiếu xin)  

 Lễ Giỗ LH Giuse Nguyễn Văn Nhã (Vân-Hoàng xin) 
 

Monday, June 22, 2020  

8:30AM–Fr. Joseph Nguyen 

 Cầu cho LH Phêrô (Em trai xin) 

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

 Các Đẳng LH (Luân-Hằng xin) 

 LH Isave Ngọc (Thắng-Thuận xin) 
 

Tuesday, June 23, 2020  

8:30AM–Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 LH Maria Phượng (Thắng-Thuận xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Maria (Cương-Phương xin) 
 

Wednesday, June 24, 2020 – Nativity of St. John the Baptist 

8:30AM– Fr. Joseph Nguyen 

 LH Antôn Trần Quy (GĐ Nhàn Vũ xin) 

6:00PM – Cha Raymond Son Tran, CSF  

 LH Phêrô Nguyễn Tiến Dũng (Thắng-Thuận xin) 
 

Thursday, June 25, 2020  

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Lễ giỗ LH Gioan (Một Người xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 Lễ giỗ LH Isave (Một Người xin) 
 

Friday, June 26, 2020  

8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

• Cầu bình an cho gia đình (GĐ Võ Nguyễn xin)  

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

• Cầu bình an cho gia đình (Luân-Hằng xin)  
 

Saturday, June 27, 2020  

8:30AM– Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Lễ Tạ Ơn (GĐ Thanh Lam xin) 

• Cầu bình an cho gia đình (GĐ Nguyễn Văn Võ xin)  

TODAY’S READINGS 
First Reading — The LORD 
has rescued the poor from the 
clutches of the wicked 
(Jeremiah 20:10-13). 
Psalm — Lord, in your great 
love, answer me  
(Psalm 69). 
Second Reading — The grace 

of God overflows for all (Romans 5:12-15). 
Gospel — All who acknowledge Jesus before others 
will likewise be acknowledged by Jesus before the 
Father (Matthew 10:26-33). 
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 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18; Ps 60:3-5,  
 12-13; Mt 7:1-5 
Tuesday: 2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36;  
 Ps 48:2-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14 
Wednesday: Vigil: Jer 1:4-10; Ps 71:1-6, 15, 17;  
 1 Pt 1:8-12; Lk 1:5-17 
 Day: Is 49:1-6; Ps 139:1-3, 13-15;  
 Acts 13:22-26; Lk 1:57-66, 80 
Thursday: 2 Kgs 24:8-17; Ps 79:1b-5, 8-9;  
 Mt 7:21-29 
Friday: 2 Kgs 25:1-12; Ps 137:1-6; Mt 8:1-4 
Saturday: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Ps 74:1b-7,  
 20-21; Mt 8:5-17 

; 
PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Gus & Anita Delmar  

John Mulholland & Danica Lorraine Desrocher 

Nelson Robinson  John Scanlon 

Bruce Caridi Carol McConaghy 

William Loges Vincent Patrone 

Linda Kitts Frances Pommer  

Glenn Noble Loretta Wnuk  

Fran Mooney Gerald Dankel 

Margarita Hernandez  Dennis Gormley 

Joanne Purtell  Bob Stx. John 

Thu Phạm       Tina Lê 

Ông Trần Văn Lan Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Thị Phi Bà Nguyễn Nhường  

Bà Nguyễn Thái Tạ Bà Trần Thị Ly  

Bà Lâm Ngọc Lý Bà Vũ Thị Gương 

Phạm Văn Trọng Quy Trần 

Việt Lê Loan Lê 

  

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

Twelfth Sunday in Ordinary Time  

June 21, 2020 

 
 



ENTHUSIASM AND GRAMMAR 

 There is a good reason that the writings of St. 

Paul don’t show up as examples in grammar 

textbooks. Today’s reading is a case in point. It 

begins with one of those long Pauline run on 

sentences that leave lectors gasping for breath. So 

what? Take a closer look at how Paul’s fervor for his 

subject matter derails the grammar. There is 

something admirable about being so caught up in his 

convictions that the words cannot come fast enough 

to express them, much less in an orderly fashion. 

Scripture scholars usually take this grammatical 

ineptness as a sign of a passage’s early importance in 

the Christian community, something they were so 

ardent about that their language never got refined. 

 What leaves us in this condition? Re-telling the 

plot line of an action movie or the play-by-play of a 

sporting event? When was the last time any of us 

was so excited by our faith in Christ that we were 

left grasping for words, stumbling over our own 

errors in speech? It may be bad grammar, but it is an 

excellent way to inspire others with the message of 

Christ! 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

FEAST DAY OF THE WEEK 

June 22 - St. John Fisher and St. Thomas More  

From Robert Bolt’s classic A Man for All Seasons to 

Showtime’s edgy The Tudors, Thomas More endears 

himself still: lawyer-statesman of impeccable 

integrity, remarried widower and affectionate father 

delighting in a lively household—four children, a pet 

monkey, even a paid jester! And challenges still: 

humanist-reformer, yet champion of Catholic faith 

and papal primacy. John Paul II named him Patron 

of Statesmen and Politicians, citing More’s generous 

work, both as a lawyer and in government service, 

on behalf of the poorest and most marginalized 

people of his time, as well as his promotion of 

education for all sectors of society. More’s decision 

for principle over politics, conscience over 

convenience prompted his final words: “I die the 

king’s good servant, but God’s first.” Alone among 

England’s bishops, John Fisher dared challenge 

Henry VIII’s divorce and repudiation of the papacy. 

When the Pope named the imprisoned Fisher a 

cardinal, Henry thundered: “Don’t bother sending 

Fisher’s red hat here; I’ll send Fisher’s head to 

Rome!” Whose “good servants” are we first? Isn’t a 

right conscience worth the pain of standing alone? 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

A GOOD FATHER: GOD ABOVE HIS HEAD & 

BRETHREN LIVING AROUND HIM 

 It is said that a good father must have the 

following qualities: compassion, politeness, gratitude, 

understanding, and faithfulness. Others say that 

fathers need to have: the will, determination, courage, 

and love. Perhaps, fatherly qualities vary in each 

person and time. This Sunday’s Gospel talks about the 

quality of having the Fear of God, “fear him who can 

destroy both soul and body in hell” (Mt 10:28).  

 The Fear of God is not similar to the fear that we 

would feel when faced with spiders, heights, violence, 

or any other terrible things/persons. The Fear of God 

is that God is the One who created all human beings 

and the universe, who so loves the world that He gave 

his only Son to redeem it, and who will come again to 

judge the living and the dead on the last day. 

 When fathers honor God above all, they will love 

and respect others living on earth as they are living. 

They do so because God created human beings in his 

own image and likeness (Gen 1:27) so He is present 

in each and every person.  

 When fathers do not believe that there is nothing 

sacred and respectful in others, they can do harm or 

cause death for others. However, if they do believe 

that humans are sacred and in need of respect, they 

will respect and love others with the love of a friend 

who is willing to die for one’s friend. 

 Any father, including ourselves, who owns this 

quality, the Fear of God, will be considered a good 

father (person) who has God above all else. 

 According, a quality for a good father is the one 

who fears God. May God bless all fathers!  
Fr. Raymond Tran, CSF  

 

DIAPER DRIVE 

Catholic Charities, Diocese of Camden is launching 

an ongoing diaper drive across all six counties of the 

Camden Diocese in order to help meet the needs of 

babies and families who are struggling with financial 

hardship. All are welcome to participate in this 

ongoing drive by dropping off diapers at Catholic 

Charities’ offices during the specific dates and times 

listed for each county. This information. along with a 

flyer, can be found at: 

www.CatholicCharitiesCamden.org/diaper-drive.  

Catholic Charities thanks you in advance for your 

generosity and support of babies and families! 



REMINDER 

As you return to church, you may have noticed quite 

a few changes. Please keep in mind that these 

protocols are for your safety and the safety of your 

fellow parishioners: 

1. If you are sick or not feeling well in any way, or if 

you have young children who may find it difficult to 

maintain a 6-foot distance, please stay home. 

2. Each church door is marked as an entrance or exit, 

please do not use the same door to exit or enter. 

Hand sanitizers are provided at each door.  

3. Maintain physical distancing of 6-foot. Members 

of a single household do not need to practice 

physical distancing with each other. 

4. In accord with the public health recommendations 

always wear a mask. Cloth face coverings should not 

be placed on: young children under age 2, anyone 

who has trouble breathing, or anyone otherwise 

unable to remove the mask without assistance. 

5. Hymns and missalettes have been removed. If you 

are taking a bulletin, please bring it home with you 

& do not put it back. 

6. During Pase 1, there are no altar servers, offertory 

procession, holding hands during the Our Father 

prayer, and sign of the peace. 

7. Holy Communion will be distributed at the end of 

mass. Remember to take off your mask and gloves. 

Receiving communion by mouth is discouraged. 

8. At the end of mass, please leave by rows to avoid 

crowding the exits. Volunteers will help with 

dismissing.  

9. The rectory office has not resumed normal 

operations yet. Please call ahead before you stop by. 

Thank you for your cooperation!  

 

HOUSE OF CHARITY 
Up to Date: June 14, 2020  

Parish Goal: $41,540 

Amount Collected: $28,535 

Number of Families: 115 

Percentage of Goal: 68.7%  

Our parish goal is $41,540. Please make your 

sacrificial gift to help continue the mission of the 

Church here in our Diocese. We ask that each family 

make a pledge of at least $200.  

 

MINISTRY SCHEDULE 

Due to new protocols, all lectors and extraordinary 

Eucharistic ministers will be assigned for each mass 

by the parish priests until further notice. Thank you 

for your cooperation. 

 

FATHERS’ DAY BLESSING 

Dear Heavenly Father, we thank you 

for giving us these men as fathers of 

Your children. You are the Father of 

us all, and you have given each of us a 

father, who was made in your likeness. 

Father, Bless these fathers with the 

strength and wisdom to guide Your 

children, and protect them from the words and 

actions that might cause Your children to think less 

of their heavenly father because of the errors of their 

earthly ones. Help them to become more like St. 

Joseph, kind and patient like he was with Mary and 

Jesus. We also ask you, Father, to bless those fathers 

that have gone before us. May they enjoy the peace 

and happiness in Your heavenly kingdom. We ask 

this through the intercession of St. Joseph, patron of 

all fathers. Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOOTSTEPS 
"Walk a little slower, Daddy!"  

said a little child so small. 

"I'm following in your footsteps  

and I don't want to fall. 

 

Sometimes your steps are very fast, 

sometimes they're hard to see; 

So walk a little slower Daddy,  

for you are leading me. 

 

Someday when I'm all grown up,  

you're what I want to be. 

Then I will have a little child  

who'll want to follow me. 

 

And I would want to lead just right,  

and know that I was true; 

So, walk a little slower, Daddy,  

for I must follow you!" 
 



CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN 

21 tháng 6, 2020 
 

 
GOSPEL: Mt 10:28-33  

A reading from the Holy Gospel according to 

Matthew,  

     Jesus said to the Twelve: “Fear no one. Nothing is 

concealed that will not be revealed, nor secret that 

will not be known. What I say to you in the darkness, 

speak in the light; what you hear whispered, 

proclaim on the housetops. And do not be afraid of 

those who kill the body but cannot kill the soul; 

rather, be afraid of the one who can destroy both soul 

and body in Gehenna. Are not two sparrows sold for 

a small coin? Yet not one of them falls to the ground 

without your Father’s knowledge. Even all the hairs 

of your head are counted. So do not be afraid; you 

are worth more than many sparrows. Everyone who 

acknowledges me before others I will acknowledge 

before my heavenly Father. But whoever denies me 

before others, I will deny before my heavenly 

Father.” The Gospel of the Lord.  

 

 

 

 

 

 

 

PHÚC ÂM: Mt 10: 26-33  

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.  

 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: 

"Các con đừng sợ người ta, vì không có gì che giấu 

mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà 

không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong 

bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe 

rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. "Các con đừng sợ 

kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được 

linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn 

hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai 

chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không 

con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết 

đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm 

cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá 

hơn chim sẻ bội phần. "Vậy ai tuyên xưng Thầy 

trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước 

mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối 

Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước 

mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời".  

Tin mừng của Chúa.   

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên (21/06)  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả 

đức từ bi. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; 

xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". Alleluia. 

Thứ Hai, Tuần XII Mùa Thường Niên (22/06) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và 

nhậm lời chúng con. 

-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 Ba, Tuần XII Mùa Thường Niên (23/06) 

-Đáp Ca: -Thiên Chúa kiên thủ thành của Người tới 

muôn đời. 

-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. 

Thứ Tư, Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Gia (24/06) 

-Đáp Ca: -Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành 

cách lạ lùng. 

-Alleluia, Alleluia: -Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là 

tiên tri của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước mặt Chúa 

để dọn đường cho Người. Alleluia. 

Thứ Năm, Tuần XII Mùa Thường Niên (25/06) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì 

vinh quang danh Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Ngôi lời đã làm người và đã ở 

giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người 

ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.  

Thứ Sáu, Tuần XII Mùa Thường Niên (26/06) 

-Đáp Ca: -Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi 

không nhớ đến ngươi. 

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

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

Alleluia. 

Thứ Bảy, Tuần XII Mùa Thường Niên (27/06) 

-Đáp Ca: -Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa 

đừng nỡ quên hoài. 

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

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

đời đời. Alleluia. 
 

 

 

 

 



NGƯỜI CHA TỐT:  

ĐẦU ĐỘI TRỜI CHÂN ĐẠP ĐẤT 

 Người tốt hay người quân tử ở thời đại nào 

cũng có những phẩm chất nhất định. Chúa nhật này, 

06-21-2020, là Father’s Day, Ngày Hiền Phụ, nên tôi 

xin được nói về quý ông trong bài viết này.  

 Đối với quý ông, người đàn ông quân tử thì 

cần có những phẩm hạnh như: nhân, lễ, nghĩa, trí, 

tín; có người thì cho rằng: ý chí, quyết đoán, dũng 

cảm, và nhân hậu. Có lẽ những chuẩn mực về phẩm 

chất cho quý ông mỗi chỗ mỗi khác. Tôi cũng không 

thấy trong Đạo Công Giáo có một phạm trù đạo đức 

nào riêng cho quý ông một cách cụ thể. Tuy nhiên, 

dựa theo Lời Chúa ngày tôn vinh quý hiền phụ, 21-

06-2020, tôi thấy rằng một phẩm chất rất cao quý 

cho quý ông (và còn cho tất cả mọi người) là biết 

Kính sợ Chúa, vì “Các con hãy sợ Đấng có thể ném 

cả xác lẫn hồn xuống địa ngục (Mt 10:28).  

 Nhân đức kính sợ Thiên Chúa ở đây không 

giống với sợ người khủng bố, sợ ông trùm băng đảng 

giang hồ khát máu, sợ căn bệnh ung thư giai đoạn 

cuối, sợ một điều gì kinh khủng, nhưng nhân đức 

kính sợ Chúa là vì: Chúa là Đấng yêu thương thế 

gian đến nỗi đã ban Đức Giêsu để cứu chuộc nhân 

loại. Ngài là Đấng tạo dựng nên con người và trời 

đất muôn vật, là chủ của đời sống con người và vũ 

trụ này, là Đấng đang hiện diện trong cuộc sống hôm 

nay của con người. Ngài cũng hiện diện vào ngày tận 

thế để thưởng công người tốt và luận tội kẻ gian ác. 

 Khi có Chúa ở trên đầu (có nghĩa là Chúa là 

trên hết), chắc chắn quý ông sẽ biết kính trọng và 

yêu thương những người sống chúng quanh mình, vì 

Chúa hiện diện trong chính con người của mỗi 

người. Sách Sáng Thế đã nói: con người mang hình 

ảnh của Chúa (St 1:27). Khi ta không tin rằng: không 

có cái gì linh thiêng và cao quý hiện diện trong con 

người, chắc chắn chúng ta có thể làm bất cứ cái gì để 

làm hại hay giết chết bất cứ ai tùy thích. Tuy nhiên, 

khi ta tin là có cái gì linh thiêng và cao quý hiện diện 

trong con người, chúng ta sống trên đời này sẽ có 

lòng kính trọng và yêu thương tha nhân theo tiêu 

chuẩn là tôi và cả cái tôi của mình dám chết đi để 

cho người khác được sống. Quý ông nào (hoặc bất 

cứ ai) có được tiêu chuẩn này, người đó đã có được 

tiêu chuẩn ‘chân đạp đất.’  

 Vậy là tiêu chuẩn hay phẩm chất của người 

cha tốt, người cha quân tử là người biết kính sợ 

Chúa: Người Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất. Xin Chúa 

chúc lành cho Quý Ông! 
(F. Raymond Trần, CSF)  

 

LỜI CẦU NGUYỆN 

CHO CÁC BẬC HIỀN PHỤ 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, một mình Chúa 
là Cha nhân từ và tốt lành. Chúa đã thương yêu 
nhân loại bằng một tình yêu thật bao la vĩ đại qua 
việc hiến tế Người Con duy nhất của Cha là Đức 
Giêsu Kitô. Cha lại còn đặt Thánh Giuse làm cha 
nuôi của con Cha trong mầu nhiệm nhập thể. Chúng 
con xin cảm tạ Cha về tình thương vô cùng của Cha.  

Lạy Cha nhân từ, hôm nay chúng con được 
mời gọi để đặc biệt nhớ đến những người cha trần 
thế của chúng con. Ai sinh ra trên đời này cũng đều 
có cha. Công ơn của các ngài thật như núi cao biển 
rộng. Chúng con xin phó thác tất cả các bậc hiền 
phụ của chúng con đây cho trái tim Cha. Xin trái 
tim Cha yêu thương, chở che và gìn giữ các ngài, để 
các ngài luôn chu toàn bổn phận người cha và người 
chồng gương mẫu. Cúi xin Cha thương chúc lành 
cho các bậc hiền phụ kính yêu của chúng con đây, 
và xin Cha thêm sức mạnh, để trong những lúc mệt 
mỏi và trên đôi vai nặng trĩu những trọng trách lớn 
lao, các ngài sẽ tìm được sự nâng đỡ của Cha.  

Lạy Cha, chúng con cũng muốn cầu nguyện 
đặc biệt cho những người cha của chúng con đã an 
giấc ngàn thu. Xin Cha cho các ngài sớm được về 
hưởng cõi phúc thiên đàng trên quê trời vĩnh cửu. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
Amen.  

 
CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 

Nhân ngày Hiền Phụ, cộng đoàn cầu chúc qúy 
ông đang làm “bố”, đặc biệt Cha Chính Xứ 
Giuse, Cha Sơn, và Thầy Sáu được nhiều 
sức khỏe thể xác, tinh thần luôn an vui và tràn đầy 
hạnh phúc trong cuộc sống gia đình cũng như cộng 

đoàn và đời hiến dâng phục vụ. Lạy Thánh Tâm Chúa 
Giêsu là suối nguồn yêu thương, xin ban bình an và sự thánh 
thiện cho những người cha trần thế của chúng con. Amen.  

 
QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC 

Tính tới ngày: 14/6/2020 

Số tiền phải đóng: $41,540 

Số tiền đã đóng được: $28,535 

Số gia đình đóng góp: 115 

Phần trăm đã đóng được: 68.7%  

Xin mỗi gia đình đóng góp $200 hoặc hơn hoặc tùy 

khả năng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

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 

 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Nha Sĩ Trần Xuân An, D.M.D. 
 

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

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

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

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

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

      Wins HVAC 
Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 

   

 

 

 

 
130 E. Black Horse Pike #308 

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

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 

 

www.taxCPA4u.com 

 

 
 

 
 

Penn Monuments 

CHUYÊN LÀM MỘ BIA 
 

* Caters to local community and 

surrounding areas 

* Quality stones 

* Competitive prices 
 

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

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

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

 

 

Nhà Quàn-Funeral Homes 

 

 
 
Enrico T. Caruso, Jr., Executive Director 

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

 

  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 

 
 

 

 


