
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                           
 
 

            

 

    
            

 

 

 

 

  

 
 

Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa 
 

445 White Horse Pike – West Collingswood, NJ 08107 
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Most Precious Blood Parish 
 

Third Sunday of Lent 
Chúa Nhật III Mùa Chay 

 

A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, 

“GIVE ME A DRINK” (John 4:7) 
Có một người đàn bà Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo bà 

rằng: "XIN BÀ CHO TÔI UỐNG NƯỚC."  

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, March 14, 2020 

5:00PM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Nick Barbato (Req. by Margaret Way) 
 

Sunday, March 15, 2020 

7:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

• Lễ tạ ơn LTXC (GĐ Liên Minh Đình xin) 

• Tạ ơn-SN 85 tuổi và 50 năm hôn phối (Một GĐ xin) 

• Tạ ơn 3 Đấng (Thúy Nguyễn xin) 

 2LH Micae Lệnh và Maria Ba (GĐ Công-Mai xin) 

9:00AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Maria Hoa Thi Pham (Req. by Hai-Nhan) 

 Peter (Req. by Khien-Phuong) 

10:30AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH ông cố Giuse Trần Quảng (GĐ Thái-Dung xin) 

 LH Giuse,Đaminh,Maria,Anne (Phương Oanh xin) 

 Bà Maria Acconey (Ngần Nguyễn xin) 

• Tạ ơn 3 Đấng (Cô Trâm Nguyễn xin) 

• Tạ ơn Thánh Gioan Newmann (Trâm Nguyễn xin) 
 

Monday, March 16, 2020  

8:30AM–Fr. Mike Ezeatu 

 All Souls (Req. by Martin Vu) 

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

 LH Giuse Nguyễn Đức Phú (Gia Đình xin) 
 

Tuesday, March 17, 2020 – St. Patrick 

8:30AM–Fr. Mike Exeatu 

 Ralph Onofrio (Req. by Margaret Way) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Giuse (GĐ Luân-Hằng xin) 
 

Wednesday, March 18, 2020 – St. Cyril of Jerusalem  

8:30AM– Fr. Joseph An Nguyen 

 Juliet Barbato (Req. by Margaret Way) 

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

 LH Phêrô (Một Người xin) 
 

Thursday, March 19, 2020 – St. Joseph - Bổn mạng Cha xứ 

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Fr. Richard Lodge (Req. by Margaret Way) 

7:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Cầu bình an cho thế giới (GĐ Việt-Loan  xin) 

 Các Đẳng LH (GĐ Việt-Loan xin) 

 Giỗ 100 ngày LH Thêrêsa Thu (Một Người xin) 
 

 Friday, March 20, 2020  

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 LH Batôlôlêô (Một Người xin) 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

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

 

 

Saturday, March 21, 2020  

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

 LH Ông Cố Giuse và Isave Ngọc (Hội Lêgiô xin) 

 

 
 

 

 

4th Sunday of Lent 
Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay 

 

Saturday, (March 21) – 5:00PM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

A. S.:    Anthony & Catherine Huynh,  

Frances Nguyen 

Lector: Margaret Way 

E. M.’s:     Liz Buthusiem 

Music:  Shauna Dever  

Mass Intention: Mary Bourgeois 

  (Req. by Margaret Way) 

 

Chúa Nhật, (22/03) – 7:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:         Anna & Lily Trần 

Bài Đọc:   Chinh Lê 

Lời Nguyện Giáo Dân: Mai Nguyễn 

TTVTT: Duyên Nguyễn, Trúc Nguyễn, 

  Mai Nguyễn, Vĩ Phạm 
 

Sunday, (March 22) – 9:00AM (English) 

Presider:         Fr. Joseph An Nguyen 

A. S.:               Katherine Nguyen, Matthew Fuentes, 

                         Joseph Lam Nguyen  

Lector & Prayer:     Natalie Tran 

E. M.’s:          Frances Hansen, Rose Havens 

  Nhạn Tôn, Vinh Nguyen 

Music:          Volunteers 

 
 

Chúa Nhật, (22/03) – 10:30AM (Vietnamese) 

Presider:         Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

Giúp Lễ:         Kathy Nguyễn, Eli Vũ, 

  Damin Nguyễn 

Bài Đọc:   Sương Nguyễn 

Lời Nguyện Giáo Dân: Tĩnh Đặng 

TTVTT: Liên Nguyễn, Hương Đỗ, 

  Thuận Nguyễn, Thanh Lê 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Têrêsa 

 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

Ministry Schedule 

Phận Vụ Trong Thánh Lễ 

 

 

Third Sunday of Lent – March 15, 2020 

 

 



TODAY’S READINGS 

First Reading — When the 

people grumbled to Moses for 

water in the desert, the Lord 

heard and brought forth water 

from the rock for all to drink 

(Exodus 17:3-7). 

Psalm — If today you hear his 

voice, harden not your hearts 

(Psalm 95). 

Second Reading — God’s love has been poured into 

our hearts through the Holy Spirit (Romans 5:1-2, 5-

8). 

Gospel — Ask, and you will be given living water 

so that you will never thirst again (John 4:5-42 [5-

15, 19b-26, 39a, 40-42]). 
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 5:1-15b; Ps 42:2, 3; 43:3, 4;  
 Lk 4:24-30 
Tuesday: Dn 3:25, 34-43; Ps 25:4-51b, 6, 7bc, 8-9;  
 Mt 18:21-35 
Wednesday: Dt 4:1, 5-9; Ps 147:12-13, 15-16,  
 19-20; Mt 5:17-19 
Thursday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-5, 27,  

 29; Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21,  

 24a or Lk 2:41-51a 
Friday: Hos 14:2-10; Ps 81:6c-11ab, 14, 17;  
 Mk 12:28-34 
Saturday: Hos 6:1-6; Ps 51:3-4, 18-21ab;  
 Lk 18:9-14 

;; 
PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Rev. Paul Trịnh Hảo 

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 

Gus & Anita Delmar     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 

Phương Bích Lê Phạm Văn Trọng 

Việt Lê Loan Lê 

Thu Phạm Quy Trần 
 

THIRST 

 Each time today’s Gospel story is read, I can’t 

help but think of the many television commercials 

I’ve seen depicting perspiring athletes lifting a 

beverage to their lips while the scorching sun beats 

down on them. Our culture has definite ideas about 

how to quench thirst. Today, those ideas are turned 

upside down. The Samaritan woman operates, 

initially, on the TV commercial level. She asks Jesus 

for the flowing water so that she will not have to 

keep coming to the well. Jesus then talks about what 

real thirst is, and how he, and he alone, can quench 

that thirst. Lent calls us to find those places deep 

within ourselves where we thirst. In our thirst, as did 

the Israelites, we cry out to God asking for springs of 

living water. Deep down we know that only the Lord 

can satisfy these thirsts. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

SENIOR LUNCHEON 

We invite all seniors to join us this Sunday for St. 

Patrick’s Day luncheon, from 12:30-3PM in the 

school meeting room. For more information or to 

RSVP, please contact Roxanne at (856)854-1829. 
 

CONFIRMATION CLASS OF 2020 

Twenty-nine students in our parish will be confirmed 

in the Fall of this year (around September or 

October). As of right now, all Confirmation related 

activites are postponed until further notice. If you are 

18 years old and over and never receive the 

Sacrament of Confirmation and you wish to receive 

it at the same time with our students, please contact 

Fr. Joseph for more information.  
 

BILINGUAL STATIONS OF THE CROSS 
Please join us for the bilingual Stations of the Cross 

every Friday at 6:30PM during Lent 
 

 HOUSE OF CHARITY 
Up to Date: March 8, 2020  

Parish Goal: $41,540 

Amount Collected: $15,835 

Number of Families: 66 ($240/per family) 

Percentage of Goal: 38.1%  

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.  
 

 
 

  
 

 



  From Fr. Joseph’s Desk 
 

Dear brothers and sisters in Christ, 

We are all faced with wearying changes and 

those living in fear these days, both personal and 

communal, with so much uncertainty around the 

Corvid-19, not to mention our national political 

campaign. What doesn’t change is that God’s mercies 

are new every day and God’s love will uphold us. 
As concerns about the Corvid-19 disease begin to 

increase in our area, here are some things that Bishop 

Sullivan wrote in his letter that was sent out today (March 
13) and Most Precious Blood Parish suggest to decrease the 

chance of spreading the virus:  
- We will continue with our current mass schedule, church 

activities, and Religious education/Vietnamese schools. As 
Bishop Sullivan said: “No Masses are to be cancelled; to 
remain vigilant in administering all the sacraments…”  

- If any cancellations need to happen, the parish will obey. 
We will always unite in prayer for health and healing in 

our communities and everyone around the world, that we 
may be brought peace and good health. 

- Those who are concerned that attending Mass may 
compromise their health and those currently suffering 

illness are not obligated to attend Mass until they are in 
good health. If anyone would like, they can let the rectory 
know so that the community can pray for them and offer 

other support if possible. The Bishop enourcages those who 
choose not to attend Sunday Mass to avail themselves of 

other opportunitites by taking part in spiritual exercises in 

their homes: watching Mass on TV, reading the Bible, or 
praying the rosary.  
- To decrease the opportunities of spreading germs, 

everyone is asked to use the hand sanitizers available inside 
the church. As you may know, supplies for these items are 

backordered. If you have any extras, please consider 
bringing it to church so that everyone may benefit from it. 

We will also be regularly disinfecting the church to help 
our worship site remain clean and safe. 

- For now, it is suggested that individuals do not dip their 
fingers into the holy water at the fonts around the church. 
- During the sign of peace in mass, no one is required to 

shake hands. Alternatives can be used such as an elbow 
bump, a peace sign, or a friendly smile and exchanging of 

“Peace be with you.” 
- Wash your hands frequently with soap and cover your 

cough or sneeze with a tissue or the crook of your arm.  
- To all the Extraordinary Eucharistic Ministers, please 
use hand sanitizer before serving Holy Communion. 

 And last but not least, let us pray that these efforts 
will help to diminish the spread of this virus. May we all 

pray during this time of peril for the elimination of this 

virus and for those who suffer from this unfortunate illness.   
Father Joseph An Nguyen 

AROUND THE DIOCESE OF CAMDEN 
 

iRace4Vocations 

In keeping with current conventional wisdom to limit 

large gatherings during this stage of the COVID-19 

pandemic, the Diocese of Camden has made the 

decision to cancel this year’s iRace4Vocations. We ask 

that in lieu of your attendance at this event, you offer 

your prayers that God will continue to bless our 

diocese and the Catholic Church with good men who 

make the decision to discern a path to the priesthood.  
 

2020 UNDERWEAR AND SOCK DRIVE 

Catholic Charities’ Prison Ministry Catholic 

Charities, Diocese of Camden’s Prison Ministry 

invites all parishioners to participate in an important 

corporal work of mercy – “clothe the naked”–during 

this Lenten season. The Prison Ministry has 

organized its second annual clothing drive for the 

incarcerated men and women in the Diocese. The 

following items are greatly needed in all sizes: (new 

and unused only). For males: white tee shirts and 

white boxers. For females: white sports bras and 

white cotton briefs. For both males and females: 

white crew socks. These items can be dropped off or 

mailed to Catholic Charities’ office in Camden 

anytime Monday through Friday from 8:30 AM –

4:00 PM at: 1845 Haddon Avenue, Camden, New 

Jersey, 08103.        
 

FaithFULL FOOD DRIVE 
Here in South Jersey, 1 in 6 people, and 1 in 5 children 

suffer from food insecurity, which means they might 

not know where their next meal is coming from. In 

response, the Diocese of Camden organizes the annual 

FaithFULL Food Drive. Join the seventh annual 

Diocese of Camden FaithFULL Food Drive on Sunday, 

March 22nd by dropping off donations at any catholic 

church in our diocese.  To learn more, please visit our 

website at camdendiocese.org/faithfull. Thank you in 

advance for your support!  
 

 

DIOCESAN WEDDING ANNIVERSARY MASS 

If in this calendar year (01/01/2020 through 

12/31/2020), you are celebrating a milestone 

wedding anniversary of 25, 50, 60 or 70 years or 

more of marriage, please join us in celebrating on 

SUNDAY, June 14, at 3:00 p.m. at Mass in Mantua 

at Church of the Incarnation.  Bishop Sullivan will 

be the celebrant. A light reception will follow in the 

parish hall. Registration forms are available at all 

parish offices.  Registration deadline is May 6, 

2020.  For more information, please contact your 

parish office. 



CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – 15 tháng 3, 2020 
 

 
GOSPEL: Short Form [Jn 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 

A reading from the Holy Gospel according to John, 

     Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near 

the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. 

Jacob’s well was there. Jesus, tired from his journey, 

sat down there at the well. It was about noon. A woman 

of Samaria came to draw water. Jesus said to her, 

“Give me a drink.” His disciples had gone into the 

town to buy food. The Samaritan woman said to him, 

“How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for 

a drink?” For Jews use nothing in common with 

Samaritans. Jesus answered and said to her, “If you 

knew the gift of God and who is saying to you, ‘Give 

me a drink, ‘you would have asked him and he would 

have given you living water.” The woman said to him, 

“Sir, you do not even have a bucket and the cistern is 

deep; where then can you get this living water? Are 

you greater than our father Jacob, who gave us this 

cistern and drank from it himself with his children and 

his flocks?” Jesus answered and said to her, “Everyone 

who drinks this water will be thirsty again; but 

whoever drinks the water I shall give will never thirst; 

the water I shall give will become in him a spring of 

water welling up to eternal life. “The woman said to 

him, “Sir, give me this water, so that I may not be 

thirsty or have to keep coming here to draw water.” 

     The woman said to him, “Sir, I can see that you are 

a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain; 

but you people say that the place to worship is in 

Jerusalem.” Jesus said to her, “Believe me, woman, the 

hour is coming when you will worship the Father 

neither on this mountain nor in Jerusalem. You people 

worship what you do not understand; we worship what 

we understand, because salvation is from the Jews. But 

the hour is coming, and is now here, when true 

worshipers will worship the Father in Spirit and truth; 

and indeed, the Father seeks such people to worship 

him. God is Spirit, and those who worship him must 

worship in Spirit and truth.” The woman said to him, “I 

know that the Messiah is coming, the one called the 

Christ; when he comes, he will tell us everything.” 

Jesus said to her, “I am he, the one speaking with you.” 

     Many of the Samaritans of that town began to 

believe in him because of the word of the woman who 

testified, “He told me everything I have done.” When 

the Samaritans came to him, they invited him to stay 

with them; and he stayed there two days. Many more 

began to believe in him because of his word, and they 

said to the woman, “We no longer believe because of 

your word; for we have heard for ourselves, and we 

know that this is truly the savior of the world.” 

The Gospel of the Lord 

PHÚC ÂM:  Bài ngắn Ga [4:5-15, 19-26, 39-42] 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

     Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành xứ Samaria gọi là 

Sykar, gần phần đất Giacóp đã cho con ông là Giuse, ở 

đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên 

ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ 

sáu. Có một người đàn bà Samaria đến xách nước, Chúa 

Giêsu bảo bà rằng: "Xin bà cho tôi uống nước." Vì lúc 

ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà 

Samaria thưa lại: "Làm sao ông là người Do-thái mà lại 

xin nước uống với tôi là phụ nữ Samaria?" Vì người Do-

thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu 

đáp lại rằng: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban 

và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', 

thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng 

sống". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì 

để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước hằng 

sống? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng 

tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người lẫn 

con cái và đoàn súc vật của người đã uống nước giếng 

này?” Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hễ ai uống nước này sẽ 

còn khát, còn ai uống nước Ta sẽ ban cho thì đời đời 

không còn khát nữa, nhưng nước Ta ban cho ai thì nơi 

người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời 

đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước 

đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước 

nữa".  

      Tôi thấy Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã 

thờ phượng trên núi này, còn các ông, các ông bảo: 

Giêrusalem mới là nơi phải thờ phượng". Chúa Giêsu 

đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ các ngươi sẽ thờ 

phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này, cũng 

không phải ở Giêrusalem. Các người thờ phượng điều mà 

các người không biết, còn chúng tôi thờ phượng điều 

chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ người Do-thái mà đến. 

Nhưng sắp đến giờ, và ngay bây giờ những kẻ tôn thờ 

đích thực, sẽ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và 

chân lý, vì Chúa Cha muốn tìm những kẻ thờ phượng 

Người như vậy. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ thờ 

phượng Người, phải thờ phượng trong tinh thần và trong 

chân lý". Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia (tức 

là Đức Kitô) sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho 

chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là 

Ta, người đang nói với bà". 

     Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người 

vì lời người đàn bà làm chứng rằng: "Ông ấy đã nói với 

tôi tất cả những gì tôi đã làm". Vậy khi các người 

Samaria gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người 

đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng 

dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông. Họ bảo người 

đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà 

chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi cũng đã nghe lời 

Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".  

Tin mừng của Chúa.  

http://www.usccb.org/nab/bible/john/john4.htm#v5


Thư Cha Chính Xứ Giuse 
--------- 

Kính thưa ông bà anh chị em rất thân mến, 

     Chúng ta đã bước vào Mùa Chay Thánh được 

hơn 2 tuần và thời gian còn lại trước Tuần Thánh là 

những ngày giờ chúng ta gần gũi hơn với Chúa 

Giêsu trong cuộc thương khó của Người. Cũng trong 

thời gian này, chúng ta hiệp thông với anh chị em 

khắp nơi trên thế giới đương đầu với loại dịch bệnh 

mới có tên là Corvid-19 đang lây lan nhanh chóng, 

ngay cả trong khu vực chúng ta đang sống. Đây là 

nỗi lo sợ kinh hoàng cho mọi người. Giáo Hội Công 

Giáo của chúng ta luôn hiệp thông với những người 

đang đối diện với dịch bệnh nguy hiểm này. Đức 

Cha Sullivan, Giám Mục Camden vừa gửi cho các 

cha xứ lá thư với những chỉ dẫn cụ thể như sau: 

1. Các nhà thờ trong Giáo Phận Camden KHÔNG 

đóng cửa, vẫn có các thánh lễ bình thường. 

2. Chương trình sinh hoạt trong giáo xứ vẫn tiếp 

tục. Qúy cha vẫn ban các bí tích bình thường 

3. Những người cảm thấy sức khoẻ không tốt thì 

không buộc phải đến nhà thờ tham dự thánh lễ. 

Có thể hiệp thông thánh lễ trên các đài truyền 

hình. Gia tăng thêm lời cầu nguyện hàng ngày, 

đọc kinh thánh và lần chuỗi Mân Côi. 

4. Trong thánh lễ khi chúc bình an không bắt tay 

hoặc ôm hôn, có thể gật đầu, đưa tay lên cao ra 

hiệu bằng cử chỉ bình an, mỉm cười... Rước lễ 

bằng tay, không trực tiếp bằng lưỡi. 

   Riêng giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa, chúng tôi xin 

có một số hướng dẫn như sau: 

1. Nhà thờ đã dẹp các chén đựng nước thánh ở các 

cửa ra nào, vì nhiều người nhúng ngón tay vào 

chén có thể có nhiều vi khuẩn trong đó. 

2. Các Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường 

xin rửa tay với thuốc khử trùng (Hand Sanitizer) 

trước khi cho giáo dân rước lễ. 

3. Nhà thờ có vài hộp đựng thuốc khử trùng (Hand 

Sanitizer) treo ở lối cửa ra vào, nếu cần qúy vị 

có thể xử dụng. Bàn ghế nhà thờ sẽ thường xuyên 

xịt thuốc khử trùng. 

4. Ở nhà hoặc khi ra nơi công cộng, xin rửa tay 

thường xuyên với xà-phòng. Khi ho hoặc hắt hơi 

xin che miệng/mũi với giấy lau mỏng, khăn mùi-

xoa riêng, hoặc bằng cánh tay của mình. 

     Cuối cùng, Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng 

Chúa Thương Xót qua việc gia tăng đời sống cầu 

nguyện, chay tịnh và làm việc hy sinh bác ái. Tất cả 

hãy phó thác cho Chúa, qua lời chuyển cầu của 

Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Rôcô, bổn mạng 

những người bị dịch bệnh. Xin Chúa gìn giử chúng 

ta luôn mãi. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật III Mùa Chay (15/03)  

-Đáp Ca: -Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng 

Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!" 

-Câu Xướng Trước Phúc Âm: -Lạy Chúa, Chúa thật 

là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước 

hằng sống, để con không còn khát nữa.   

Thứ Hai, Tuần III Mùa Chay (16/03) 

-Đáp Ca: -Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng 

sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời? 

-Câu Xướng Trước Phúc Âm: -Con trông cậy Chúa, 

con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi Chúa sẵn có 

lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.  

Thứ Ba, Tuần III Mùa Chay (17/03) 

-ĐC: -Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. 

-Câu Xướng: -Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.   

Thứ Tư, Tuần III Mùa Chay (18/03) 

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

-Câu Xướng: -Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác 

phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".  

Thứ Năm, Thánh Cả Giuse (19/03) 

-Đáp Ca: -Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời. 

-Câu Xướng: -Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi 

nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời.   

Thứ Sáu, Tuần III Mùa Chay (20/03) 

-Đáp Ca: -Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy 

nghe Ta răn bảo. 
-CX: -Chúa phán: “Hãy hối cải, vì nước trời đã đến gần.” 

Thứ Bảy, Tuần III Mùa Chay (21/03) 

-Đáp Ca: -Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. 

-Câu Xướng: -Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai 

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

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 
Linh Mục Giảng Phòng: 

Cha Vincentê Nguyễn Đức Phương, Dòng Cát Minh 

Thứ Năm, 26 tháng 3:  

-Từ 6:00PM-6:50PM (Các Cha giải tội). -7:00PM: 

Thánh Lễ. -Từ 7:45PM-9:15PM: Nghe Giảng 

Thứ Sáu, 27 tháng 3: Từ 6:00PM-6:30PM (Các Cha 

giải tội). -6:30PM-7:00PM: Chặng Đàng Thánh Giá. 

-7:00PM: Thánh Lễ. -7:45PM-8:15PM: Chầu Thánh 

Thể với Kinh Khấn Lòng Thương Xót Chúa. 

-Từ 8:15PM-9:30PM: Nghe Giảng 

Thứ Bảy, 28 tháng 3: Từ 6:30PM-6:45PM (Chầu 

Thánh Thể). -Từ 6:45PM-8:00PM: Nghe Giảng. -Từ 

8:00PM: Các Cha giải tội. 

Chúa Nhật, 29/3: Thánh Lễ kết thúc lúc 10:30AM 

Saturday, April 4: YOUTH RETREAT from 

2:00PM-6:00PM. -Confession: 6:00PM 

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. God Bless you all! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

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. 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

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 

 
 

 

 

         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 
http://www.pho-asia.com 


