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Happy All Saints Day 

"All that you see here--the days will come when there will not be 

left a stone upon another stone that will not be thrown down." 
"Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn 

đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". (Lk. 21:5) 
 

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 

 



 

 

  

 

 
 

Saturday Vigil, November 16, 2019 
5:00PM – Fr. Joseph An Nguyen 

 Laura Mikos Watson (Req. by Loretta Wnuk) 
 

Sunday, November 17, 2019 

7:30AM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 Maria Lê Thị Gái (GĐ Bà Phiên xin) 

 LH LH Giuse và Anna (Trang Hà xin) 

 Xin bình an và sức khỏe cho gđ (Huệ Trần xin) 

9:00AM – Fr. Joseph An Nguyen 
 LH Matthew Vũ Đình Phiên (GĐ Bà Phiên xin) 

 Các LH trong gia đình (Dư-Thùy xin) 

 LH Têrêsa, Giuse Huyến, Phêrô Thu, Antôn Lăng, 

Giuse Hùng (Hoàng-Hương xin) 

 LH Têrêsa và Phêrô Thu (Hoàng-Hương xin) 

 For A Married Couple Khoa-Phung (Hoàng-Tuyến xin) 

10:30AM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Giacôbê Hồ Văn Chỉ (Vợ con xin) 

 LH Giacôbê Hồ Văn Chỉ (GĐ Hùng-Trinh xin) 

 LH Antôn Nguyễn K. Thám (Thư K. Nguyễn xin) 

 Các Đẳng Linh Hồn (Một GĐ xin) 

 LH Alphonsô và Martha (GĐ Triết Nguyễn xin) 

 LH Phêrô, G. Baotixita, Anna, Gioakim, 

và các Linh hồn (GĐ Triết Nguyễn xin) 

 LH Matthêu (Bà Kim Bạch xin) 

 Lễ giỗ LH Vũ Thị Tho (Thanh Nga xin) 

 LH Tôma và Maria (Tùng Ngô xin) 

 LH Anna Long, Maria Phượng, Q. Minh (Lanny xin) 
 

Monday, Nov. 18, 2019 – Ded. of Basilica Peter & Paul 
8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

 Joseph Mo Nguyen (Req. by My) 

6:00PM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Tổ Tiên (GĐ Thắng-Thuận xin) 

 Các Đẳng Linh Hồn (Một GĐ xin) 
 

Tuesday, November 19, 2019  

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 
 Katheryn Pommer (Req. by Daughter) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 
 LH Giuse,Maria,Đaminh,Anne(Phương Oanh xin) 

 LH Giuse Nguyễn Công Minh (Mỹ xin) 
 

Wednesday, November 20, 2019  

8:30AM– Fr. Joseph An Nguyen  

 LH Vincentê và Giuse (ÔB Đăng Nguyễn xin) 

6:00PM – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF  
 LH Têrêsa (Các Con Cháu xin) 

 

Thursday, November 21, 2019 – Presentation of the BVM 

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF  
 LH Tiên Nhân và các LH (ÔB Đăng Nguyễn xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 
 LH Giacôbê Hồ Văn Chỉ (Ca đoàn Trinh Vương) 

 LH Giuse Nguyễn Đ. Mạnh (Mỹ xin) 
 

 

Friday, November 22, 2019 – St. Cecilia 
8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 LH Giuse Nguyễn V. Thuyết (Mỹ xin) 

6:00PM – Cha Raymond Trần Thái Sơn. CSF 
 Các Đẳng Linh Hồn (Một Người xin) 

 LH Banabê, Maria, Vincentê, 

Gioan Baotixita (Lãng-Phượng xin) 

 Lễ tạ ơn  (Đại Vũ xin) 
 

Saturday, November 23, 2019  

8:30AM– Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Maria Lương Thị Ngót (GĐ Bà Phiên xin) 

 LH Gioakim Nguyễn X. An (Bà Ngọc Hà xin) 

 Tạ ơn và cầu cho các LH (Mai Võ xin) 
 

 

Christ the King Sunday 

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua 
 

 

 

 
 

Saturday, (November 23) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 
A. S.:    Roxanne Caputo 

Lector: Sandy Guaglione  

E. M.’s:     Millice Kane  

Music:  Shauna Dever  

Mass Intentions: Carmen Viola 

  (Requested by Kathryn Wnuk) 
 

Chúa Nhật, (24/11) – 7:30AM (Vietnamese) 

NO MASS-KHÔNG CÓ LỄ 
 

Sunday, (November 24) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 
A. S.:               Yen, An and Nhi Nguyen 

Reading: Frances Hansen 

E. M.’s: Eileen Farley, Rose Havens  

  Thien L., Tuyen N. 

Music:          Concordia Choir 
 

MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆTNAM 

Chúa Nhật, (24/11) – 11:00AM (Bi-Lingual) 

Presider:         Cha Giuse Nguyễn Phú An và  

                        các Cha đồng tế 
Giúp Lễ:         Alyssa Đỗ, Andrew Đỗ, 

                        Hào Nguyễn 

Bài Đọc I:       Ngọc Anh (Vietnamese) 

Bài Đọc II:     Jessica Do (English) 

Lời Nguyện:   Xuan Vu., Khanh Pham 

TTVTT: Linh Ng., Kim Liên Ng. 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

33rd Sunday in Ordinary Time – November 17, 2019 

 
 

Ministry Schedule  

Phận Vụ Trong Thánh Lễ 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — For those who fear the name of the 

Lord, the sun of justice will arise (Malachi 3:19-

20a). 

Psalm — The Lord comes to rule the earth with 

justice (Psalm 98). 

Second Reading — Those who are living in idleness 

are urged to earn their own living (2 Thessalonians 

3:7-12). 

Gospel — Jesus foretells the destruction of 

Jerusalem, the persecution of his followers (Luke 

21:5-19). 
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: 1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63;  

 Ps 119:53, 61, 134, 150, 155, 158;  

 Lk 18:35-43  

Tuesday: 2 Mc 6:18-31; Ps 3:2-7; Lk 19:1-10 

Wednesday: 2 Mc 7:1, 20-31; Ps 17:1bcd, 5-6, 8b, 15; 

 Lk 19:11-28 

Thursday: 1 Mc 2:15-29; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15;  

 Lk 19:41-44 

Friday: 1 Mc 4:36-37, 52-59; 1 Chr 29:10bcd,  

 11-12; Lk 19:45-48 

Saturday: 1 Mc 6:1-13; Ps 9:2-4, 6, 16, 19; Lk 20:27-40 
 

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  
 

NO SCHOOL 

There will be no Religious Education and 

Vietnamese Language classes the next two Sundays, 

November 24
th

 and December 1
st
. Classes resume on 

December 8
th

. 

THREE IMPORTANT THINGS FOR  

LIVING HUMANS TODAY 

 No one lives forever. Human beings and 

the universe will pass away one day. What is 

spiritual and invisible will remain, but what is 

worldly and visible will be destroyed. On that day, 

people who live a holy human life will rise and live 

with God; however, people who live an evil human 

life will rise and be condemned. If we have not 

prepared anything for that day, there are three 

suggestions for us to do every day so that we will be 

able to see God after death. 

First, awareness and prayer are necessary for 

each person to make a good and intimate connection 

with God since no one can save himself. We should 

not think that we will live for many decades more. 

We are allowed to enjoy life as much as we can but 

we cannot ignore the spiritual aspect as well 

The second thing we need to do is “Take 

heed” so that we will not be led astray (Lk 21:8). 

That is Jesus’ warning in the Gospel of the on this 

33
rd

 Sunday in Ordinary Time. Listen to the 

teachings of Jesus. Do not follow any other teachings 

or any persons because they may deceive us and lead 

us in wrong direction.   

Lastly, practice what God teaches us in the 

Bible, especially in the four Gospels. Practice and 

build good virtues in our lives. The virtues are truly 

necessary for our present life and the future one.  

       (Fr. Raymond Tran, CSF) 

 

NOVEMBER - MONTH OF ALL SOULS 
November is the month to remember the souls of our 

deceased loved ones. There are 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 and remain there 

throughout November.  

4. Light a Loving Memorial Candle in their name.  

 

ACTORS/ACTRESSES WANTED 
The Concordia Choir is looking for children, 3

rd
 

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

Nativity play. Practices will be on Fridays 

beginning November 15
th 

from 7-9PM in the 

church. Anyone interested or have any questions, 

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



TREASURES FROM OUR TRADITION 

 We are faced with strong and disturbing readings 

today that hold a certain fascination, since they seem 

at first glance to be blueprints for future inevitable 

wars and hardship. A fundamentalist interpretation 

focuses on this aspect. Yet we hear them at our 

Sunday celebration of the Eucharist, which infuses 

them with hope and optimism. Rather than dreading 

the future, today’s liturgy assures us that God is with 

us in all of life’s inevitable trials, and that we have a 

role in shaping the outcome of human history. 

Occasionally, some Christians have attempted to 

decode these readings for an exact measure of the 

world’s end, but they have thus far been 

disappointed. 

 “Nothing lasts forever” is a lyric from a 

Broadway show. Stars fall from the sky, leaves 

wither and fall, mountains wash into the sea, human 

projects and governments totter and collapse with 

great regularity. Today’s liturgy opposes this idea as 

incomplete, reminding us that Christ has made a 

permanent change in human history, and that life in 

him is life forever. Rather than inviting us to throw 

in the towel, today’s liturgy strengthens us for acts of 

goodness and grace in our families, communities, 

and world. —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

MASS OF REMEMBRANCE & HEALING 

Mass of Remembrance & Healing will 

be celebrated by Monsignor Michael 

Mannion & Fr. Bill Kelly on Sunday, 

December 8
th

 at 2p.m at Our Lady of 

Lourdes Church Mary, Mother of 

Mercy Parish, 500 Greentree Road, 

Glassboro, NJ.  All are welcome to this 

special Mass for those who have suffered the loss of 

a child of any age through miscarriage, stillbirth, 

abortion, SIDS, illness, overdose, suicide or any 

untimely death.   

All family members and friends affected by the loss 

of a beloved child are encouraged and welcome to 

join in this Mass of celebration for the precious life 

that touched them briefly yet stays in everyone’s 

hearts forever!   

 

You Are Invited! 
The Vietnamese Community of Most Precious Blood 

Parish would like to invite everyone to the 

celebration of the 117 Vietnamese Martyrs on 

Sunday, November 24
th

, 2019. The traditional 

Vietnamese mass will start at 11AM.  

 

Congratulations to Father Joseph 
Nguyen for your 27 years of 
faithful service. You are a 
wonderful example of what it 
means to be a dedicated servant to 

the Lord. May your Anniversary be a joyous 
celebration filled with God’s richest blessings. 
 

 
 

THE JOY OF CHRISTMAS 

Celebrate the glorious sound of Christmas and the 

true meaning of the season with choral/orchestral 

music, stories, drama, and song. The Jubilate Deo 

Chorale & Orchestra, Eastern University ensembles, 

Church of the Savior Festival Choir, and Choirs of 

the Diocese of Camden, once again come together to 

fill Verizon Hall with the glorious sounds of 

Christmas on Friday, December 13
th

. People that 

have attended past performances walk away filled 

with the Christmas Spirit and say…” Now I’m ready 

for Christmas.” This ensemble has performed at 

Carnegie Hall, Avery Fisher Hall, the Kimmel 

Center and to audiences exceeding 7,000 people.  

Celebrate the JOY of Christmas at this one-night 

event and make your heart ready for Christmas. For 

tickets and more information, please go to 

https://bit.ly/32gArf.  

 

CATHOLIC CHARITIES VEHICLE 

DONATION PROGRAM  

AND TAX DEDUCTION FOR 2019 

It is now close to the end of 2019, and Catholic 

Charities is asking you to check your garage, yard or 

other areas around your house for unused, old 

vehicles. Please donate your unused vehicle to the 

Catholic Charities (Diocese of Camden) Charitable 

Auto Resources for Services (CARS) vehicle 

donation program. The CARS program accepts any 

type of vehicle, running or non-running, including 

cars, vans, SUVs, trucks, boats, mobile homes, 

motorcycles, golf carts, scooters, etc. 

Free towing and a IRS tax deduction form will be 

provided for your vehicle donation. To donate your 

vehicle, call toll free: 1 – 877 – 586 – 9227, and 

please mention that you are donating your vehicle to 

catholic charities, Diocese of Camden. You can also 

donate your used vehicle online at:  

www.catholiccharitiescamden.org.       
 

https://bit.ly/32gArf


CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN  

17 tháng 11, 2019 
 

 
GOSPEL: Lk 21:5-19  

A reading from the Holy Gospel according to Luke, 

 

While some people were speaking about how the 

temple was adorned with costly stones and votive 

offerings, Jesus said, "All that you see here--the days 

will come when there will not be left a stone upon 

another stone that will not be thrown down." Then 

they asked him, "Teacher, when will this happen? 

And what sign will there be when all these things are 

about to happen?" He answered, "See that you not be 

deceived, for many will come in my name, saying, 'I 

am he,’ and 'The time has come.’ Do not follow 

them! When you hear of wars and insurrections, do 

not be terrified; for such things must happen first, 

but it will not immediately be the end."  

     Then he said to them, "Nation will rise against 

nation, and kingdom against kingdom. There will be 

powerful earthquakes, famines, and plagues from 

place to place; and awesome sights and mighty signs 

will come from the sky. "Before all this happens, 

however, they will seize and persecute you, they will 

hand you over to the synagogues and to prisons, and 

they will have you led before kings and governors 

because of my name. It will lead to your giving 

testimony. Remember, you are not to prepare your 

defense beforehand, for I myself shall give you a 

wisdom in speaking that all your adversaries will be 

powerless to resist or refute. You will even be 

handed over by parents, brothers, relatives, and 

friends, and they will put some of you to death. You 

will be hated by all because of my name, but not a 

hair on your head will be destroyed. By your 

perseverance you will secure your lives." 

The Gospel of the Lord.  
 

~~~~~ 

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.  

PHÚC ÂM: Lc 21: 5-19 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  

     Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được 

trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên 

Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn 

ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá 

nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy 

giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ 

những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những 

sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ 

kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ 

mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây 

và thời giờ đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. 

Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các 

con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, 

nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".  

     Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân 

này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ 

chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn 

mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng 

kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. 

Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt 

bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và 

ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa 

quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm 

chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng,  

là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì 

chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự 

khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể 

chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà 

con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con 

sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì 

danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con 

cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con 

sẽ giữ được linh hồn các con". Tin mừng của Chúa.  

 

~~~~~ 

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 
Ca Đoàn Concordia/Đồng Tâm cần nhiều người 

đóng các vai trong Hoạt Cảnh Giáng Sinh năm nay. 

Ca Đoàn xin kêu mời các em từ lớp 3 trở lên tham 

gia vào Hoạt Cảnh. Các em sẽ tập dợt từ 7:00PM-

9:00PM mỗi tối thứ sáu (bắt đầu từ thứ sáu 15 tháng 

11). Qúy phụ huynh nào muốn cho con em mình 

tham gia hoặc có những thắc mắc, xin liên lạc Nancy 

Nguyễn, số điện thoại (856) 246-7904. Xin chân 

thành cám ơn. 

 

http://www.usccb.org/bible/readings/bible/luke/21:5


Ba Điều Quan Trọng Cho Con Người Hôm Nay 

Không ai mà không phải chết. Một ngày nào 

đó, con người và vũ trụ này sẽ qua đi. Sẽ có ngày 

chẳng còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Những 

gì là thiêng liêng và không thấy được bằng con mắt 

thể lý sẽ tồn tại, nhưng cái gì trần tục và có thể thấy 

bằng mắt thịt, thì sẽ bị hủy diệt. Tới ngày đó, ai sống 

đời sống thánh thiện sẽ sống lại và sống bên Chúa; 

còn những ai sống đời sống tội lỗi sẽ sống lại để bị 

kết án. Nếu chúng ta chưa chuẩn bị gì cho ngày đó, 

thì chúng ta có ba điều quan trọng chúng ta cần làm 

để có thể gặp Chúa sau khi chết. 

Điều thứ nhất là tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn. Cầu nguyện là cầu nối giữa ta với Chúa và nó 

giúp ta tin tưởng và cậy nhờ vào lòng thương xót của 

Chúa vì chúng ta không thê cứu rỗi chính mình. 

Chúng ta không nên nghĩ mình sẽ sống mãi hoài, cứ 

trì hoãn làm điều thiện và chẳng màng để ý đến đời 

sống tâm linh. Chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống 

càng nhiều càng tốt. Chúng ta không nên suy nghĩ và 

sống như vậy. 

Kế đến, chúng ta cần lắng nghe lời căn dặn 

của Chúa Giêsu trong Tin mừng Chúa nhật 33; đó là 

“hãy lắng nghe” (Lc 21:8) kẻo bị lừa. Hãy lắng 

nghe Lời dạy của Chúa Giêsu. Đùng chạy theo bất 

cứ lời hay ý đẹp của bất cứ ai; nếu không, chúng ta 

sẽ bị lừa và sẽ đi sai đường.  

Sau cùng, chúng ta hãy thực hành những gì 

Chúa dạy trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong bốn 

Tin Mừng. Hãy thực hành lời Chúa và trau dồi thêm 

nhân đức trong đời sống vì nhân đức là thứ thiêng 

liêng và vô hình nên tồn tại mãi. Nhân đức thì rất 

cần thiết cho đời sống hôm nay và mai sau.  

       (Fr. Raymond Trần, CSF) 

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm nay sẽ được 

cử hành vào lúc 11:00AM sáng Chúa Nhật, ngày 24 

tháng 11. Hôm đó chỉ có hai lễ 9:00AM (tiếng Mỹ) 

và 11:00AM (tiếng Việt). KHÔNG CÓ thánh lễ lúc 

7:30AM. Xin kính mời mọi người đến tham dự thánh 

lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo VN.  

 

Ý LỄ XIN TRONG THÁNG 11  
Vì giáo xứ nhận được qúa nhiều ý lễ xin mỗi tuần, 

nên chúng tôi sẽ chia ra để những ý lễ này được dâng 

trong tháng 11. Mong qúy vị thông cảm! 

 

TRƯỜNG GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ 
Các em sẽ được nghỉ hai Chúa Nhật, 24 tháng 11 và 

1 tháng 12 và sẽ trở lại học ngày 8 tháng 12. 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (17/11)  

-Đáp Ca: -Chúa ngự tới cai quản chư dân trong 

đường chính trực. 

-Alleluia, Alle: -Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì 

lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Alleluia. 

Thứ Hai (18/11), Kỷ Niệm Cung Hiến  

Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô  

-Đáp Ca: -Chúa đã tỏ sự công chính Người trước 

mặt chư dân. 

-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 (19/11), Tuần XXXIII Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Chúa đã nâng đỡ tôi. 

-Alleluia, Alleluia: -Thiên Chúa đã yêu thương 

chúng ta trước, và đã sai Con của Người đến hy sinh 

đền vì tội lỗi chúng ta. Alleluia.  

Thứ Tư (20/11), Tuần XXXIII Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn 

chân dung Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa, mọi gới răn Chúa 

được lập ra cho tới muôn đời. Alleluia. 

Thứ Năm (21/11),Tuần XXXIII Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy 

ơn Thiên Chúa cứu độ. 

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa, xin hãy mở lòng 

chúng con, để chúng con nghe lời con Chúa. 

Alleluia.  

Thứ Sáu (22/11), Tuần XXXIII Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh 

danh vinh hiển của Chúa. 

-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 Bảy (23/11), Tuần XXXIII Mùa Thường Niên  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu 

độ. 

-Alleluia, Alleluia: -Anh em hãy tích trữ lời ban sự 

sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở 

giữa thế gian. Alleluia.  
------------------------------- 

MỪNG KỶ NIỆM 27 NĂM LINH MỤC 
Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa hân hoan chúc 

mừng kỷ niệm 27 năm thụ phong Linh Mục của 

Cha Xứ Giuse. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ 

giúp để Cha luôn là nhân chứng đức tin của lòng 

thương xót Chúa và sự tận tụy hy sinh phục vụ tha 

nhân. Chúng con cám ơn Cha về mọi việc Cha đã 

làm cho giáo xứ chúng con. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 C  GI  Đ C BIỆT DÀNH CHO NH NG  

BỆNH 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

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 

 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

 

 

 

Visit us! 
www.taxCPA4u.com 

 

         Wins HVAC 
Heating & 

Air Conditioning 
         Xin liên lạc 

Please Contact Travis Vu  
(215) 760-3029 

 

  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 

 
 

 
   

 

 

 

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

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

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 

 


