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THIRD SUNDAY OF EASTER (April 18, 2021) 
Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh 

 
 
 

“Bình an cho các con - Thầy đây đừng sợ”! 

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. Mr. Kim Nguyen, Retired    Ms. Van Vu, Bookkeeper  
        Parish Volunteer Secretary: Vinh Nguyen 

        Nancy Nguyen & Alysa Do 

 
  

                

     
 
 

 

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. 
 

PRAYING THE HOLY ROSARY - LẦN CHUỖI 

MÂN CÔI:  

At 8:10AM (Bilingual): Mon.-Fri và mỗi chiều 

ngày thường bằng tiếng Việt từ 5:30PM-6:00PM.  
 

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. 
  

CHẦU THÁNH THỂ VÀ LẦN CHUỖI LÒNG 

THƯƠNG XÓT CHÚA: Từ 5:30PM-6:00PM mỗi 

chiều thứ sáu hàng tuần bằng tiếng Việt. 
  

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 

 



         

 

 

Ministry Schedule for 3rd SUNDAY OF EASTER 

Phận Vụ Thánh Lễ Chúa Nhât III Phục Sinh 
 

************************************************************************************************************* 

*3RD SUNDAY OF EASTER:  

*5:00PM (April 17) – Saturday Vigil Mass (Eng.) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer: Hân Nguyễn    

E. M.’s:          Fred T. & Tuyến Nguyễn   

Music:          Youth Volunteers. 

*CHÚA NHẬT THỨ III PHỤC SINH – 18/4:  

-7:30AM (tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Raymond Son Tran, CSF 

Bài Đọc và LNGD:  Ngọc Anh Nguyễn   

TTVTT: Liên T. Ng. – Duyên & Thuận Ng.  

Thánh Nhạc:  Thầy Tuấn Anh và Nga Phùng 
*3rd SUNDAY OF EASTER (4/18): 9:00AM (Eng.) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer: Frances Hansen    

E. M.’s:          C.J. Kennedy & Raymond C.   

Music:          David, Katherine & Alysa 

*CHÚA NHẬT THỨ III PHỤC SINH - 18/4:  

-10:30AM (tiếng Việt)  

Chủ Tế:         Cha Raymond Sơn Trần, CSF 

Bài Đọc và LNGD:   Sương Nguyễn 

TTVTT:       Bằng Nguyễn, Thanh Lê 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 
 

**************************** 

NEXT WEEK – April 25 - Tuần Tới 
*4th SUNDAY OF EASTER :  

*5:00PM (April 24) – Saturday Vigil Mass (Eng.) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer: Tom Bove    

E. M.’s:          Mary Ann W. & Nhan Ton   

Music:          Shauna D. & Linh Nguyen. 

*CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH – 25/4:  

-7:30AM (tiếng Việt)  

Chủ Tế:          Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:  Huyền Đinh   

TTVTT: Trúc Ng. – Huy & Tú Anh Trần  

Thánh Nhạc:  Thầy Tuấn Anh và Nga Phùng 
*4th SUNDAY OF EASTER (4/25): 9:00AM (Eng.) 

Presider:         Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:    Khánh Phạm    

E. M.’s:          Mike Perpetto & Eileen Farley   

Music:          David, Katherine & Alysa 

*CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH - 25/4:  

-10:30AM (tiếng Việt)  

Chủ Tế:         Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:   Nhàn Vũ 

TTVTT:    Ngần Nguyễn, Hương Đỗ 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 

 

 

 

  
 

 
 
 

-3rd Sunday of Easter – Vigil Mass, April 17, 2021  

5:00PM (English): – Fr. Joseph An Nguyen 
 Joseph Thu Van Do (Req. by Binh Do Family) 

 

-3rd Sunday of Easter (4/18) – CN III Phục Sinh 

7:30AM (Viet): – Cha Raymond Sơn Trần, CSF 
 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Bà Ly-Quang Liên xin) 

 2 LH Giuse Minh và Maria Lụa (ÔB Minh Đăng xin) 

• Tạ Ơn Ba Đấng (GĐ Trâm Nguyễn xin) 

9:00AM (English): – Fr. Joseph An Nguyen 
 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Hùng Đỗ xin) 

 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Hảo Đỗ xin) 

• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (Req. Dõng Tran Family) 

10:30AM (Viet): – Cha Raymond Sơn Trần, CSF 
 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (Bà Phiên và GĐ xin) 

 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (Thu và các cháu xin) 

 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Thư-Thoa xin) 

 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Ngọc Diệp xin) 

 LH Phaolô Nguyễn Thành Tâm (GĐ Cúc Nguyễn xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin) 

 LH Đaminh Huỳnh (GĐ Hải-Hương xin) 

 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Hùng-Uyên xin) 

 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Ký-Dung xin) 

 LH Maria (GĐ Hùng-Uyên xin) 

 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Hoàn Đỗ xin) 
 

 

-Monday, April 19 – 8:30AM (English): – Fr. Joseph  
 Joseph Thu Van Đỗ (Req. by MaryAnn Wall) 

6:00PM (Viet) – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Anê Nguyễn Thị Hớn (Hội Legiô Mariae xin) 

 

-Tuesday, April 20 – 8:30AM (English): – Fr. Raymond  
 Agnes My Hon Nguyen (Req. by A Family) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 
 LH Giuse Đỗ Văn Thủ (GĐ Oanh Đỗ xin)  

 
 

-Wednesday, April 21 – 8:30AM (English): Fr. Joseph  
 LH Agnes Mỹ Hớn Nguyễn (Cô Huệ xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 
 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Bà Đức xin) 

 
 

-Thursday, April 22 - 8:30AM (English): -Fr. Raymond  
 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Bà Đức xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 
 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (Ông Chức xin) 

 

 

-Friday, April 23 – 8:30AM (English): – Fr. Joseph 

 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hơn (GĐ Vũ Đình Đức xin) 

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

 LH Phaolô (Gia đình xin) 
 
 

-Saturday, April 24 –  8:30AM (Viet) – Cha Giuse 
 LH Anê Nguyễn Thị Mỹ Hớn (GĐ Tuấn-Mai xin) 

 Các LH Micae Tuyền, Micae Đại (GĐ Mai Chi xin) 

 Các LH Maria Lý, Anê Mỹ Hớn và Giuse Thủ (Hội Tôn 

Vương Đức Mẹ xin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý Lễ Xin TrongTuần 
 

 

 

 

Third Sunday of Easter – April 18, 2021 – Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh 
 

 



April 18, 2021 - Third Sunday of Easter 
 

FULFILLMENT 
 

It is interesting that during the Easter season, when 
we do not hear a reading from the Old Testament, it 
becomes so important. This is particularly true today. 
Peter’s speech begins with a prayer formula familiar 
to Jews: “The God of Abraham . . .” (Acts 3:13). It 
likewise contains the potent phrases “Holy and 
Righteous One” and “mouth of all the prophets” 
(3:14, 18). Peter was stating in no uncertain terms 
that the law, psalms, and prophets had been fulfilled 
in Christ. This is reinforced by Jesus himself in the 
Gospel passage, when he states that everything in the 
scriptures (to the early Christians “the scriptures” 
were what we call the Old Testament) had to be 
fulfilled. Above all, Jesus and Peter both emphasize 
that we are witnesses to all of this, and are sent forth 
to bear witness to it in the world. The Latin Missa, 
from which our word “Mass” comes, means “sent” 
(as in “mission”). As we leave Mass today, let us 
remember to be witnesses to all that has been 
fulfilled in the risen Christ. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
TODAY’S READINGS 
First Reading — The author of life you put to death, 
but God raised him from the dead (Acts 3:13-15, 17-
19). 
Psalm — Lord, let your face shine on us (Psalm 4). 
Second Reading — We have an Advocate with the 
Father, Jesus Christ the righteous one (1 John 2:1-
5a). 
Gospel — Thus it is written that the Christ would 
suffer and rise from the dead on the third day (Luke 
24:35-48). 
The English translation of the Psalm Responses from the 
Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International 
Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights 
reserved. 
 
READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Acts 6:8-15; Ps 119:23-24, 26-27, 29-30; 
Jn 6:22-29 
Tuesday: Acts 7:51 — 8:1a; Ps 31:3cd-4, 6, 7b, 8a, 
17, 21ab; Jn 6:30-35 
Wednesday: Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-7a; Jn 6:35-
40 
Thursday: Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20; 
Jn 6:44-51 
Friday: Acts 9:1-20; Ps 117:1bc, 2; Jn 6:52-59 
Saturday: Acts 9:31-42; Ps 116:12-17; Jn 6:60-69 
Sunday: Acts 4:8-12; Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 
29; 1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18 
 
 

 

Reflection Questions About This Week Gospel: 

-Do you recall a time when your emotions have been 

all over the place? (For example, startled, terrified, 

filled with doubt and questions, joyful, and amazed, 

all in short order.) 

-How does having questions or being troubled 

affect your relationship with those close to you? Is 

that also true for your relationship with God? 

-Can you recall some scripture passages that have 

brought meaning or comfort to you in difficult 

times? 

-Can you imagine what it must have been like for 

these disciples who just a few days before had 

witnessed Jesus being handed over and crucified, 

to first hear that the tomb was empty, and then 

experience him standing before them? 

-What would have been some of the possible 

emotions and reactions of those gathered as the 

two disciples told of their experience on the road 

to Emmaus? 

-Jesus invites those present to see and touch the 

wounds of the crucifixion. Why is it important that 

Jesus’ risen body still carries the wounds of the 

crucifixion? 

-What have you discovered about yourself and 

your relationships in times of difficulty and 

suffering? 

-At the end of the gospel text, Jesus tells them, 

“You are witnesses of these things.” How do you 

respond to these words of Jesus? 

-Can you take some time today to talk with God 

about this gospel text, about Jesus’ desire to show 

the disciples that he is real, about his statement 

that they are his witnesses, or about some other 

aspect of your relationship with God that arises 

from this text? 
 

 
VITALity Catholic Healthcare Services is pleased to 

remind seniors living within your parish that the 

PACE Program, (Program for All-inclusive Care for 

the Elderly), is available through Trinity Health 

LIFE NJ which helps seniors maintain independence 

at home where it is safe and familiar.  If you know 

someone who wants to remain in their home but 

finding it difficult to care for themselves, call Trinity 

Health LIFE at 856-675-3355.  
Visit trinityhealthLIFE-nj.org. 

 



Third Sunday of Easter– Chúa Nhật thứ III Phục Sinh 
18 tháng 4, 2018 

GOSPEL: Lk 24:35-48 

A reading from the Holy Gospel according to Luke, 

     The two disciples recounted what had taken 

place on the way, and how Jesus was made known 

to them in the breaking of bread. While they were 

still speaking about this, he stood in their midst 

and said to them, “Peace be with you.” But they 

were startled and terrified and thought that they 

were seeing a ghost. Then he said to them, “Why 

are you troubled? And why do questions arise in 

your hearts? Look at my hands and my feet, that it 

is I myself. Touch me and see, because a ghost 

does not have flesh and bones as you can see I 

have.” And as he said this, he showed them his 

hands and his feet. While they were still 

incredulous for joy and were amazed, he asked 

them, “Have you anything here to eat?” They gave 

him a piece of baked fish; he took it and ate it in 

front of them. He said to them, “These are my 

words that I spoke to you while I was still with 

you, that everything written about me in the law 

of Moses and in the prophets and psalms must be 

fulfilled.” Then he opened their minds to 

understand the Scriptures. And he said to them, 

“Thus it is written that the Christ would suffer  and 

rise from the dead on the third day and that 

repentance, for the forgiveness of sins, would be 

preached in his name to all the nations, beginning 

from Jerusalem. You are witnesses of these 

things.”  The Gospel of the Lord. 

 

 

VƯƠN TỚI SIÊU NHIÊN 
Suy Niệm: Người chết sống lại là một biến cố thực 

sự gây hốt hoảng, khó tin. Khi Chúa hiện đến, các 

tông đồ đã kinh hồn bạt vía vì tưởng là ma. Chúa 

Giê-su đã trấn an các tông đồ và minh chứng cho 

việc phục sinh trước hết bằng các thương tích trên 

thân xác và ăn uống trước mặt các ông. 
Mời Bạn: Chúng ta không phải là thiên thần và 

càng không là ma quỉ để làm cho người khác phải 

hốt hoảng ngờ vực về những việc khác thường. 

Nhiều khi chúng ta lầm tưởng phải là siêu nhân mới 

có thể làm được những việc siêu nhiên. Con Thiên 

Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng chính 

cuộc sống như chúng ta. Sống cuộc đời thường của  

 

 

PHÚC ÂM: Lk 24: 35-48  

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca 
 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc 

đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh 

như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì 

Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình 

an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi 

người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: 

"Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như 

vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! 

Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con 

thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân 

cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng 

mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn 

không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và 

một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và 

đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: 

"Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy 

còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi 

lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong 

sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho 

các ông am hiểu Kinh Thánh. 

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ 

phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ 

cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao 

giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội 

cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn 

các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều 

ấy".  Tin mừng của Chúa. 
 

chúng ta nhưng sống thật hoàn hảo theo tinh thần 

Tin Mừng, trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, 

chúng ta đã bước vào lãnh vực siêu nhiên, chúng ta 

đã có thể cùng Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến cho 

thế giới. 
Chia Sẻ: Thân phận con người yếu đuối của chúng 

ta đã được Con Thiên Chúa vực dậy bằng cách đóng 

đinh nó vào thánh giá và phục sinh nó trong địa vị 

người con của Thiên Chúa. Vững tin vào tình yêu 

của Đấng Phục Sinh, chúng ta sẽ bước đi từng bước 

vững vàng. 
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để dạy 

chúng con sống thật tốt cuộc sống Chúa đã trao ban 

hôm nay. Xin giúp chúng con chu toàn cùng với Ơn 

Thánh Chúa ban. 
 



JOB OPPORTUNITY 

 

Pastoral Associate for Administration 
 

St. Andrew the Apostle Church, Gibbsboro, NJ 
is seeking a well-qualified individual for the role 
of Pastoral Associate for Administration.  This 
position can be either a part time or fulltime 
position.  This role provides administrative 
oversight and direction to the parish office, 
oversees the parish staff to advance the mission 
and vision of the parish, and provides support to 
the numerous ministry leaders of the Parish.  
If interested, please forward resume to 
MsgrMarucci@churchofstandrews.org and 
copy KEmrich@churchofstandrews.org 
 

Parish Musician 

Staff Musician parish Part-time 

DESCRIPTION: The Worship and Music Office 

of Saint Damien Parish in Ocean City is seeking to 

hire a team of staff musicians who will provide 

music for all parish liturgical events. These 

musicians will be critical in achieving the mission of 

the parish’s liturgical office. 

REQUIREMENTS INCLUDE: strong piano and 

other instrument accompaniment skills and an ability 

to lead worship as a Cantor. The successful 

candidate will be able to play for weekend and Holy 

Day Masses as well as participate in weekly 

rehearsals. 

Send resume and letter of interest to Patrick Gardner 

at pgardner@stdamienparish.com 
 

Full-Time Registered Nurse Care 

Coordinator & Wellness Nurse 
Location:        Community Sites 

Vitality Healthcare Services is looking for a 

registered nurse with a vocation to serve seniors and 

person with disabilities.  In this unique position, you 

will be responsible for providing care coordination in 

the community and wellness services in Diocesan 

senior housing buildings. 

As a care coordinator, you will assess client needs; 

develop individualized care plans and access 

services, if indicated, by utilizing a combination of 

home visits and phone consultations. 

In the wellness nurse role, you will be responsible 

for promoting health and well-being of senior 

housing residents using assessment, education and 

coordination skills as a means to implement plans to 

help seniors remain as safe, healthy and independent 

in their own homes while meeting one on one with 

residents and through workshops and trainings. 

Requirements:  Registered Nurse, (Bachelor’s 

Degree in Nursing (BSN) preferred). Current license 

in New Jersey and CPR certification.  Minimum 3 

years of experience in health care, preferably 

community setting, care coordination, discharge 

planning, home care or case management.  Highly 

organized and ability to work autonomously.  

Demonstrated skills in assessment, leadership, 

communication, counseling/consultation, problem 

solving and teaching.  Bilingual a plus 

(English/Spanish) 

Please submit a Statement of Interest with your 

experience and qualifications  

hr@camdendiocese.org. 

 

School secretary/administrative assistant 
St. Teresa Regional School is seeking a 

secretary/administrative assistant who will provide 

support to the administration, faculty, staff and 

students.  The administrative assistant will answer 

phone calls, maintain confidential electronic and 

paper files.  

Qualifications:  Practicing Catholic, maintaining 

confidentiality, managing multiple tasks 

with professionalism and courtesy.   

Interested candidates please contact Sister Nancy 

Kindelan, IHM at principal@stteresaschool.org 

 

Advanced Math Teacher  
St. Teresa Regional School, in Runnemede, is 

looking for a part time Advanced Math teacher 

starting in September, 2021.  Interested candidates, 

please contact Sister Nancy.  

Kindelan:  principal@stteresaschool.org 

 

HOUSE OF CHARITY 

Up to Date: April 17, 2021     

Parish Goal: $40,300 

Percentage of Goal: 82.6%  

Amount Collected: $33,298  

Number of Families: 129 

Please make your sacrificial gift to help continue the 

mission of the Church here in our Diocese.  

 

 

 
 

https://www.churchofsaintandrews.org/
mailto:MsgrMarucci@churchofstandrews.org
mailto:KEmrich@churchofstandrews.org
https://stdamienparish.com/
mailto:pgardner@stdamienparish.com
mailto:hr@camdendiocese.org.
https://www.stteresaschool.org/
mailto:principal@stteresaschool.org
https://www.stteresaschool.org/
mailto:principal@stteresaschool.org


Lời cầu nguyện cùng Thánh Giuse 

trong Tông Thư Patris Code về  

Năm Thánh Giuse 

Kính chào Đấng gìn giữ Đấng Cứu Thế, 

Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. 

Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài; 

Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài; 

Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài. 

Lạy Thánh Giuse diễm phúc, 

xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con 

và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. 

Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và 

lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con  

khỏi mọi sự dữ. Amen. 

-------------------- 

MÙA CHAY TÌNH THƯƠNG 
Xin qúy phụ huynh đưa tiền tiết kiệm của các em 

trong Mùa Chay đến nhà thờ cuối tuần này (17-18/4) 

và trao lại cho ban giáo lý, hoặc bỏ vào rổ xin tiền 

nhà thờ, hoặc gởi thẳng đến văn phòng giáo xứ. Nếu 

không tiện tuần này, qúy vị có thể đem đến nhà thờ 

cuối tuần sau 24-25 tháng 4. Xin chân thành cám ơn. 
 

ĐÓNG GÓP ĐẶC BIỆT CHO BÀN QÙY “NỆM” 

MỚI TRONG CÁC HÀNG GHẾ NHÀ THỜ 

Giáo xứ xin chân thành cám ơn các gia đình cũng 

như một số cá nhân đã đáp lại lời mời gọi của cha xứ 

đóng góp việc thay lại mệm mới cho 210 bàn qùy 

trong nhà thờ. Nhờ sự quảng đại của qúy vị, giáo xứ 

đã có đủ số tiền $12,600 để lo cho mục đích này. 

Giáo xứ xin ngưng việc đóng góp sửa bàn qùy và 

chân thành cám ơn qúy vị. Xin Chúa trả công cho 

những chia sẻ quảng đại của qúy vị. 

 

LỜI CÁM ƠN 

Gia đình chúng con xin chân thành các ơn cha xứ 

Giuse, cha phó Raymond, ban chấp hành cộng đoàn, 

ban phụng vụ, các ca đoàn Trinh Vương và Têrêsa, 

ban cắm hoa, các em giúp lễ, qúy vị phụ giúp lo ẩm 

thực, qúy vị xin lễ, những người gọi điện thoại, gởi 

điện thư phân ưu, đến kính viếng và hiệp dâng thánh 

lễ phát tang/an táng và tiễn đưa cụ bà Anê Nguyễn 

Thị Mỹ Hớn là mẹ, chị, bà và dì của chúng con đến 

nơi an nghỉ tại nghĩa trang Việt Nam chờ ngày Chúa 

cho sống lại hiển vinh. Nguyện xin Lòng Chúa 

Thương Xót trả công bội hậu cho qúy cha và toàn 

thể qúy vị. Trong lúc đau buồn vì mất mát người mẹ, 

bà, chị và dì của chúng con, chắc chắn chúng con 

không thể tránh những thiếu xót, chúng con xin mọi 

người thông cảm và tha thứ. Tang gia cúng con đồng 

bái tạ! 
 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh (18/4)  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa 

trên mình chúng con. 

-Alleluia, Alleluia: -Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích 

cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho 

tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với 

chúng con. Alleluia. 

Thứ Hai, Tuần III Mùa Phục Sinh (19/4) 

-Đáp Ca: Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn.  

-Alleluia, Alleluia: -Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến 

trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về 

cùng Cha. Alleluia.  

Thứ Ba, Tuần III Mùa Phục Sinh (20/4)  

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần 

Chân Lý đến cùng các con; Người sẽ dạy các con 

biết tất cả sự thật". Alleluia.  

Thứ Tư, Tuần III Mùa Phục Sinh (21/4) 

-Đáp Ca: -Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên 

Chúa.  

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Con chiên Ta thì 

nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta". 

Alleluia.  

Thứ Năm, Tuần III Mùa Phục Sinh (22/4) 

-Đáp Ca:  -Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ 

các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các 

con sẽ vui mừng". Alleluia. 

Thứ Sáu, Tuần III Mùa Phục Sinh (23/4) 

-Đáp Ca: -Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.  

-Alleluia, Alleluia: -Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người 

sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để ở 

cùng các con luôn mãi. Alleluia.  

Thứ Bảy, Tuần III Mùa Phục Sinh (24/4) 

-Đáp Ca: -Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp 

những điều Ngài ban tặng cho tôi?  

-Alleluia, Alleluia: -"Chúng con sẽ đi đến với ai? 

Thầy mới có những lời ban sự sống". Alleluia.  

--------------- 
 

 

QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC NĂM 2021 
Tính tới ngày: 17/4/2021 

Số tiền phải đóng: $40,300 

Số tiền đã đóng được: $33,298  

Phần trăm đã đóng được: 82.6%  

Số gia đình đa đóng góp: 129 

Xin mỗi gia đình xin đóng góp $200 hoặc ít nhiều tùy 

khả năng. 

 
 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-thu-patris-corde-trai-tim-cua-nguoi-cha-61794


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 

 
 
 

*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 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
   

 

 

 

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 
 

Visit us! 
www.taxCPA4u.com 

  Pennsauken Auto Body 
*Liên lạc bảo hiểm để mướn xe 
*Sửa/sơn xe và mua/bán xe cũ 
*Kéo xe miễn phí 
*Tận tâm, Uy tín 
*Giá cả phải chăng  
220 N. 38th St., Camden, NJ 08105 
      Anthony Tùng Ngô  
Điện Thoại: (856) 906-8333  

 
 

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 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 


