
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Most Precious Blood Parish 
 Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa 
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Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 

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 4, 2019 

5:00PM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 All Deceased MPB Parishioners 
 

Sunday, January 5, 2019 

7:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Đaminh Nguyễn V. Chiều (Ngân Nguyễn xin) 

9:00AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Tạ ơn và cầu bình an cho gđ (GĐ Minh-Duyên xin) 

10:30AM – Cha Xứ Giuse Nguyễn Phú An 

 Lễ giỗ LH Maria (GĐ Tùng Ngô xin) 

 Lễ giỗ LH Giuse (GĐ Phan-Thuật  xin) 
 LH Martha Nguyễn T. Cậy (Ca Đoàn rinh Vương xin) 

 LH Verônica Nguyễn Thị Bé (GĐ Hùng-Cương xin) 
 LH Phanxixô Xavier Hà T. Minh (GĐ Chương/Mai xin) 

 

Monday, January 6, 2019  

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

• Fr. Joseph’s Special Intention 

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

• Cầu bình an cho gia đình (Một Người xin) 
 

Tuesday, January 7, 2019  

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

• Fr. Joseph’s Special Intention 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Phêrô (Cương-Phương xin) 
 

Wednesday, January 8, 2019  

8:30AM–Fr. Joseph An Nguyen 

• LH Giuse và Maria (Req. by Nguyễn Ngọc Huy) 

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

 LH Maria Mai Ma Gia Sĩ (Cô Lý xin) 
 

Thursday, January 9, 2019  

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Năm mới được bình an (GĐ Nguyễn Ngọc Huy xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 Cầu cho cha mẹ (AC Minh Hoàng Atlantic City) 
 

Friday, January 10, 2019  

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Cầu bình an (AC Minh Hoàng Atlantic City xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Xin đi xa được bình an (ÔB Vỹ Phạm xin) 
 

Saturday, January 11, 2019  

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

 LH Matthêu Vũ Đình Phiên (Bà Đức Vũ xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (Bà Đức Vũ xin) 

 

 

 

 

 

Baptism of the Lord 

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 
 

Saturday, (January 11) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

A. S.:    Tai & Tam Tran 

Lector: Sandy Guaglione 

E. M.’s:     Liz Buthusiem 

Music:  Shauna Dever  

Mass Intention: Paul Tinh Nguyen 

  (Req. by Deacon Kim & Family) 

 

Chúa Nhật, (12/01) – 7:30AM (Vietnamese) 

Chủ Tế:          Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:         Katrina & Irina Lê, Amy Nguyễn 

Bài Đọc:          Huyền Đinh    

Lời Nguyện Giáo Dân: Chinh Lê  

TTVTT: Mai Nguyễn, Duyên Nguyễn,  

Bằng Nguyễn 

 

Sunday, (January 12) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Jpseph An Nguyen 

A. S.:               Jimmy Do, Augustine Slater, 

                        Ayden Nguyen 

Lector: Natalie Tran 

E. M.’s:          Rose Havens, Ray Czarkowski, 

  Thùy Nguyen, Vinh Nguyen 

Music:          Transfiguration Choir 

 

Chúa Nhật, (12/01) – 10:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:         Tiffany Nguyễn, Christine Đỗ, 

                        Alexander Trương 

Bài Đọc:   Nhã Đào 

Lời Nguyện Giáo Dân: Hùng Nguyễn 

TTVTT: Thuận Nguyễn, Hương Đỗ, 

  Trực Nguyễn, Hảo Lê 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 

 

 

 

 

 

 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

Epiphany of the Lord  

January 5, 2020 

 

 

 

Ministry Schedule 

Phận Vụ Trong Thánh Lễ 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — Rise up in 

splendor, Jerusalem! The 

LORD shines upon you and 

the glory of the Lord 

appears over you (Isaiah 

60:1-6). 

Psalm — Lord, every 

nation on earth will adore you (Psalm 72). 

Second Reading — The mystery has been made 

known that the Gentiles are coheirs, copartners in the 

promise in Christ Jesus through the gospel 

(Ephesians 3:2-3a, 5-6). 

Gospel — Magi from the east arrived, saying, 

“Where is the newborn king of the Jews?” (Matthew 

2:1-12). 
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 Jn 2:12-17; Ps 96:7-10; Lk 2:36-40 

Tuesday: 1 Jn 2:18-21; Ps 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

Wednesday: Nm 6:22-27; Ps 67:2-3, 5, 6, 8;  

 Gal 4:4-7; Lk 2:16-21 

Thursday: 1 Jn 2:22-28; Ps 98:1-4; Jn 1:19-28 

Friday: 1 Jn 2:29 — 3:6; Ps 98:1, 3cd-6;  

 Jn 1:29-34 

Saturday: 1 Jn 3:7-10; Ps 98:1, 7-9; Jn 1:35-42 

 

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 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  

 
 

A JOURNEY OF SEARCHING FOR GOD  

& CONVERSION 
     On the solemnity of the Epiphany, I want to share 

our Christian life, which is considered a journey of 

faith, or a journey of looking for God. In this week’s 

Gospel, Mathew (2:1-12) describes the journey 

consisting of three stages.  

     The first stage is a discovery of God’s presence. The 

Magi found the star in the sky. According to the Jewish 

culture, when a star appears, an important person also 

appears. The Magi then set off, guided by the star, to 

look for it.  

     Secondly, while going, the Magi lost their way 

because the star disappeared. They went to King Herod 

to ask for direction. He summoned all the chief priests 

and the scribes of the people, to search for “Where is 

the newborn king of the Jews?” They found that the 

new king was born in Bethlehem of Judea. So, the Magi 

continued their journey.  

     Lastly, the Magi found the newborn king, worshiped 

him, and offered him gifts of gold, frankincense, and 

myrrh. This is the summit of their journey.  

     These three stages of searching for God could be a 

journey of our Christian faith today. 1. What is the 

significance of God’s presence for us? If we know that 

he is present in our midst, our lives could change 

positively and we are on the way to look for him. 2. 

Being Christians on the journey, we may lose our way 

when we face pleasures in life, tribulations, problems, 

laziness, and so much more. Where do we find our 

direction again when we lose? It is in the Bible. 3. 

When we find Jesus and meet him through our brothers 

and sisters today, what do we have to offer? 

     After meeting Jesus, the Magi did not return home 

by the way they took. They “departed for their country 

by another way” (Mt 2:12). It means that their lives 

were changed positively toward Jesus after meeting 

him. When we meet Jesus, are our lives changed 

positively? If so, we do not need any other stars to 

guide our way because Jesus is our guide.  

(Fr. Raymond Tran, CSF) 
 

CONDOLENCES 

During the past week, three families in our parish 

had their loved ones passed away.Our heartfelt 

sympathies go to the family of Joseph Morrison, 

father of Steven Morrison, & the family of Cay 

Nguyen, mother of Kinh, Chieu, Tuan, Huy, Hoang, 

and Ngoc. Cay Nguyen passed away on December 

28th at the age of 84 and Joseph Morrison passed 

away at age of 98 on December 30th. We entrust both 

their good & gracious soul to God, confident that they 

will know new life, eternal life in Jesus Christ.  

 



THE LITURGY OF EMMANUEL 

The assembly has gathered from near and far, on 

foot, by bus, by car, by subway, singly and by twos 

and threes: single people, couples, families. Now 

that movement is ritualized and made visible in the 

liturgy’s entrance procession.  

We are not alone on this journey; Christ is with us. 

The procession is led by the cross, with the image of 

Christ upon it. Candles, signs of a living presence, 

are carried around the cross. Candles also 

accompany the Book of the Gospels, another sign of 

Emmanuel, God-with-us. The priest presider is 

likewise a sign of Christ’s presence in our assembly; 

he will act in persona Christi, in the person of 

Christ, who presides at every Eucharist.  

As the procession begins, we stand and sing together 

in our first act as a community. The joining of our 

voices begins to turn many into one. The songs we 

sing range from ancient chants to contemporary 

hymns, but they have the same purpose, to foster our 

unity and turn our thoughts to the mysteries we 

gather to celebrate. We may feel that we can’t sing 

well, but “Christ always invites us to enter into song, 

to rise above our own preoccupations, and to give 

our entire selves to the hymn of his Paschal 

Sacrifice”.  
M.L.K. BLOOD DRIVE 

Honor the Dream! Give blood on Martin Luther 

King, Jr. Day of Service Monday, January 20 from 

9am – 2pm at three locations: (1) Sacred Heart 

Parish/St. Bartholomew Church 751 Kaighns 

Avenue, Camden, (2) Christ Our Light Parish, 402 

N. Kings Highway, Cherry Hill (3) St. Bridget 

Church, 125 Church St., Glassboro. Register online 

at redcrossblood.org or call Betty Atkins at (609) 

413-1701.  

 
South Jersey Catholic Cemeteries offers 
Numerous Pre-Planning Discounts. South Jersey 
Catholic Cemeteries offers several pre-planning 
discounts. A pre-need discount is available on any 
purchase of burial, entombment or inurnment rights 
purchased while the intended occupant(s) of the 
right is still living. A pre-need discount can be 
combined with the VITALity Senior Healthcare 
Wellness Program. In addition, if you choose to pay 
in full at the time of purchase you will receive an 
additional discount. Many of our discounts also 
allow you to receive a discount on memorialization 
merchandise such as vases, crucifixes, porcelain 
portraits and the floral program. To learn more about 
our discounts, please call South Jersey Catholic 
Cemeteries at 855-MyPrePlan (855-697-7375). 

FEAST DAY OF THE WEEK 

Jan. 4 – St. Elizabeth Ann Seton (1774-1821) 

Though her liturgical designation is 

“Religious,” Elizabeth Seton, her 

feast-day prayer reminds us, was 

also wife, mother, educator, 

foundress. Born into a wealthy 

Episcopalian family, Elizabeth 

married William Seton, whose untimely death in 

Italy where the young family sought healing for 

William’s tuberculosis, left her, at twenty-nine, a 

widow with five children. Inspired by the faith and 

charity of the Italian family with whom they stayed, 

Elizabeth embraced Catholicism despite her family’s 

disowning her and ceasing financial support. This 

woman of many firsts (and several vocations!) 

opened the first free Catholic school, beginning the 

American Catholic educational system, and founded 

the first American religious community for women, 

the Sisters of Charity. The tuberculosis that claimed 

her husband took also her oldest and youngest 

daughters and, finally, at just forty-seven, Elizabeth 

herself. Another first: in 1975 she was canonized the 

first native-born American saint. Once asked to 

summarize her spirituality, she replied: “Faith lifts 

the staggering soul on one side, hope supports it on 

the other, experience says it must be, and love says let 

it be!” 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

SEXUAL ABUSE 

An independent, toll-free number has been 

established by the Diocese of Camden to help callers 

report cases of sexual abuse by priests, deacons, 

religious, employees and/or volunteers. Calls are 

handled by a licensed clinical social worker. In 

accord with state law, cases of child sexual abuse are 

reported to the N.J. Division of Child Protection and 

Permanency and law enforcement. For information 

or to inquire about counseling and support services, 

call 1-800-964-6588.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. #: _______ 



CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH 

05 tháng 1, 2020 
 

 
GOSPEL: Mt 2:1-12 
A reading from the holy Gospel according to 

Matthew, 

 

     When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in 

the days of King Herod, behold, magi from the east 

arrived in Jerusalem, saying, “Where is the newborn 

king of the Jews? We saw his star at its rising and 

have come to do him homage.” When King Herod 

heard this, he was greatly troubled,  and all 

Jerusalem with him. Assembling all the chief priests 

and the scribes of the people, He inquired of them 

where the Christ was to be born. They said to him, 

“In Bethlehem of Judea, for thus it has been written 

through the prophet: And you, Bethlehem, land of 

Judah, are by no means least among the rulers of 

Judah; since from you shall come a ruler, who is to 

shepherd my people Israel.” Then Herod called the 

magi secretly and ascertained from them the time of 

the star’s appearance. He sent them to Bethlehem 

and said, “Go and search diligently for the child. 

When you have found him, bring me word,  

that I too may go and do him homage.” After their 

audience with the king they set out.  
 

And behold, the star that they had seen at its rising 

preceded them, until it came and stopped over the place 

where the child was. They were overjoyed at seeing the 

star, and on entering the house they saw the child with 

Mary his mother. They prostrated themselves and did him 

homage. Then they opened their treasures and offered 

him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having 

been warned in a dream not to return to Herod, they 

departed for their country by another way. 
 The Gospel of the Lord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PHÚC ÂM: Mt 2: 1-12  

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  
 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, 

trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông 

phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua 

người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng 

tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông 

phương,  

và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, 

vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với 

nhà vua. Vua triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và 

luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô 

sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ 

Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả 

ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi 

bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự 

nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ 

chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". Bấy giờ Hêrôđê 

ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về 

thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi 

Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn 

thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại 

cho Trẫm, để cả Trẫm cùng đến triều bái Người". 

Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ 

xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho 

tới khi dừng lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy 

ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, 

họ đã gặp thấy Hài Nhi cùng với Bà Maria Mẹ 

Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, 

mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, 

nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng 

báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác 

trở về xứ sở mình.  

Tin mừng của Chúa.  

 

CHIA BUỒN 
Giáo xứ Máu Châu Báu Chúa xin chia 

buồn với tang gia bà cụ Martha Nguyễn 

Thị Cậy (qua đời ngày 28 tháng 12, mẹ 

của các anh chị: Kính, Chiểu, Tuấn, Huy, 

Hoàng và Ngọc) và anh Phanxicô Xavier 

Hà Thanh Minh là anh trai của anh Chương Hà (qua 

đời tại Arizona). Nguyện xin Lòng Thương Xót 

Chúa ban cho 2 linh hồn Martha và Phanxicô được 

về hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng. 

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 
Giáo xứ sẽ tổ chức Tết cho cộng đoàn như sau: 

-Thứ bảy, ngày 25 tháng 01, 2020: Hội chợ Tết và 

văn nghệ cho các em học sinh 2 trường Giáo Lý và 

Việt Ngữ tại Hội Trường Lòng Thương Xót từ lúc 10 

giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

-Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01, 2020: Thánh lễ lúc 

11 giờ sáng, đốt pháo, múa lân, nghi thức kính nhớ tổ 

tiên và các trò chơi vui Xuân tại Hội Trường Lòng 

Thương Xót. Quán Quê Hương sẽ phục vụ thức ăn. 

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

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

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

Thanh Xuân (Trung Tâm Thúy Nga), và các ca sĩ địa 

phương giúp vui. Để có ngân qũy mướn các ca sĩ và 

tổ chức Tết nên chúng tôi sẽ phải bán vé vào cửa là 

$25/người, $250/bàn, và $350/bàn VIP. Nếu qúy vị 

muốn đặt bàn/10 người, xin vui lòng liên lạc với ông 

Trực hoặc anh Long (ban nhạc The Friends). Chúng 

tôi sẽ bắt đầu bán vé hôm nay. Giáo xứ xin kính mời.    

 

 

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/matthew/matthew2.htm#v1


Hành Trình Tìm Chúa và Sự Biến Đổi 
Trong ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, tôi xin 

chia sẻ một vài suy niệm về hành trình đức tin chúng 

ta, hành trình chúng ta đi tìm Chúa. Thánh sử Mát-

thêu (Mt 2:1-12) diễn tả hành trình đức tin này gồm có 

3 giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất là ba đạo sĩ, hay còn gọi là 

ba Vua, khám phá ra có 1 vì sao lạ xuất hiện trên bầu 

trời. Văn hóa Do thái thời xưa cho rằng: Những con 

người vĩ đại ra đời thường đi đôi với sự xuất hiện của 

các vì sao. Thế là họ lên đường, đi tìm xem ngôi sao 

này đang ở đâu, và họ được ngôi sao dẫn đường.  

Giai đoạn thứ 2 là ngôi sao đang dẫn đường 

thì lại biến mất. Thế là họ mất phương hướng. Ba đạo 

sĩ đi vào dinh nhà vua để hỏi thông tin. Thế là nhà vua 

triệu tập các chuyên viên lại và hỏi: Đấng Ki-tô phải 

sinh ra ở đâu? Các thượng tế và kinh sư trả lời rằng: 

Vua Do-Thái sinh ra tại Bê-lem, xứ Giu-đê-a. Họ dựa 

vào Kinh Thánh để tìm ra phương hướng dẫn đường. 

Khi biết Vua dân Do-thái sinh tại Bê-lem thì ba đạo sĩ 

lại lên đường.  

Giai đoạn thứ 3, khi ba đạo sĩ gặp được Chúa 

Giê-su, các ông đã thờ lạy và dâng lên Người những 

món quà quý giá nhất của họ. Chính Chúa Giê-su là 

đỉnh cao, là đích điểm mà ba vị đạo sĩ này lên đường 

tìm kiếm.  

Ba giai đoạn tìm Chúa của ba đạo sĩ trong Bài 

Tin Mừng hôm nay cũng là 3 giai đoạn hành trình đức 

tin của mỗi người chúng ta. 1. Sự hiện hữu của Chúa 

có ý nghĩa gì với đời sống tôi hôm nay? Nếu Chúa thực 

sự hiện hữu trong đời của chúng ta, chắc chắc cuộc 

sống của chúng ta sẽ có nhiều thay đổi, chúng ta đã và 

đang trên con đường tìm Chúa. 2. Là người Ki-tô hữu, 

trên hành trình đức, rất nhiều lúc chúng ta bị lạc 

đường: Khi khổ đau, khi ăn chơi, khi mất đức tin, khi 

làm biếng…. Khi đời sống tôi gặp khó khăn và thử 

thách, tôi tìm cách giải quyết vấn đề ở đâu? 3. Khi tôi 

gặp Chúa Giêsu qua tha nhân hôm nay, tôi có gì để 

dâng Ngài? 

Sau khi gặp được Chúa Giêsu, ba đạo sĩ đã 

được ơn hoán cải, các ngài không còn trở về con 

đường xưa lối cũ nữa. Các ngài đã đi lối khác mà về 

xứ sở mình. Đây là đỉnh cao của hành trình đức tin của 

chúng ta. Khi gặp được Chúa, chúng ta được biến đổi 

và chúng ta không cần ngôi sao nào khác dẫn đường 

nữa, mà chính Chúa Giêsu là Ngôi sao dẫn lối, chỉ 

đường cho chúng ta.  
(Fr. Raymond Trần, CSF) 

 

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 hội 

trường bắt đầu Chúa Nhật này. 

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh (05/01)  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ 

lạy Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao 

của Người ở Đông phương, và chúng tôi đã đến để 

triều bái Người.  Alleluia. 

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (06/01)  

-Đáp Ca: -Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản 

nghiệp. 

-Alleluia, Alleluia: -Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh 

sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi 

trong bóng sự chết. Alleluia.  

Thứ Ba Thánh Raymunđô Penyafort (07/01)   

-Đáp Ca: -Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng 

nước trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong 

dân. Alleluia.  

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh (08/01) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy 

Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa Kitô, Chúa đã rao giảng 

cho dân ngoại, vinh danh Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa 

đã được tin kính khắp trần gian, vinh danh Chúa. 

Alleluia.  

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (09/01) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin 

mừng cho người nghèo khó, loan tin giải thoát cho kẻ 

bị giam cầm. Alleluia. 

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh (10/01) 

-Đáp Ca: -Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa Kitô, Đấng được rao 

giảng cho lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, 

Đấng được tin kính ở thế gian, vinh danh Chúa! 

Alleluia.  

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh (11/01) 

-Đáp Ca: -Chúa yêu thương dân Người. 

-Alleluia, Alleluia: -Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh 

sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi 

trong bóng tối sự chết. Alleluia. 
 
 

BÁO CÁO LẠM DỤNG TÌNH DỤC 
Địa Phận Camden có thành lập một số điện thoại miễn 

phí để cho những ai bị các linh mục, các thầy, sơ, nhân 

viên hay tình nguyện viên trong giáo xứ lạm dụng tình 

dục trẻ em. Luật tiểu bang buộc phải báo cáo những 

trường hợp dưới vị thành niên bị lạm dụng tình dục tới 

cơ quan có trách nhiệm. Nếu muốn biết thêm chi tiết 

hoặc cần giúp đỡ và hướng dẫn, xin gọi số điện thoại: 

1-800-964-6588.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 

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 

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 

 

 

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 


