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Most Precious Blood Parish 
 

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô 

 

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: 07:00AM (Vietnamese),  

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

Holy Day: Vigil 7PM (Bilingual), 

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

Monday-Friday: 8:30AM (English) 

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

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu 

Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng 

Việt từ 5:30PM-6:00PM. 
 

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

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

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

Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và  

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

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

Please contact the rectory to schedule a date. 

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

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

rửa tội.  
 

Marriage - The Diocese asks that we take at 

least a year to prepare for this special 

Sacrament. Please contact one of your priests 

for further information.  

Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự 

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

thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước 

khi quyết định ngày cưới. 
 

Xức Dầu Bệnh Nhân - Trong trường hợp nguy 

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

Nhật hoặc ngày thường, các Thừa Tác Viên Thánh 

Thể sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 

hoặc người già yếu. 

 

 

 
 

Anointing of the Sick - In case of serious illness 

please contact one of the priests who will 

administer the Sacrament. Please call the Rectory 

to have a loved one placed on the Sick List.  
 

PARISH MEMBERSHIP: 

New Parishioners are asked to register at the 

Rectory as soon as possible. Being registered in the 

Parish is most helpful should you need a letter of 

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

letter of reference. Please notify the Rectory office 

if you leave the Parish or change address. 
 

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:  

After 8:30AM Mass on Thursday.  
 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

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

KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL #5113: 

For membership or questions, please contact  

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

VIETNAMESE LANGUAGE CLASS: 

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

Sundays during the school year. Trường Viêt Ngữ 

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

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 

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

Sunday from September to May. All Religious 

Education classes are in the parish school.  
  

RITE OF CHISTIAN INITIATION OF ADULT: 

For those seeking to become Catholic or to receive 

sacraments they may have missed as children, 

contact Father Joseph at the parish office. 
  

CATHOLIC SOCIAL SERVICES: 

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

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

CONSIDERING MAKING A WILL? Kindly   

remember   your   parish   of   Most Precious Blood, 

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

chúc” của qúy vị. 

 

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

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Saturday Vigil, June 13, 2020 

5:00PM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Fr. Paul Trinh Hao (Req by Ngoc-Thuy)   
 

Sunday, June 14, 2020 

7:00AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Luca Vũ Xuân Cát (Một GĐ xin)   

9:00AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Antoinette Hoffman (Req. by Maria Hendricks)  

11:00AM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 LH Maria Lý Bích Phượng (Toàn-Hạnh xin)  

 LH Maria Phạm Thị Yến (Con cháu xin)  
 

Monday, June 15, 2020  

8:30AM–Fr. Joseph Nguyen 

 

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

 Cầu Bình An cho đại gia đình (Một Gia Đình xin) 
 

Tuesday, June 16, 2020  

8:30AM–Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An  

 Maria Đặng Thì Ngào (GĐ Minh-Liên xin) 
 

Wednesday, June 17, 2020  

8:30AM– Fr. Joseph Nguyen 

 

6:00PM – Cha Raymond Son Tran, CSF  

 Cầu cho LH Phêrô (GĐ Minh-Duyên xin) 
 

Thursday, June 18, 2020  

8:30AM – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 

6:00PM – Cha Giuse Nguyễn Phú An 
 

Friday, June 19, 2020  

8:30AM – Fr. Joseph An Nguyen 

 

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

 Tạ Ơn Chúa và cầu bình an cho mọi người (GĐ 

Minh-Duyên xin) 
 

 

Saturday, June 20, 2020  

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

 Cầu cho Cha Phaolô Trịnh Hảo (GĐ Ngọc-Thùy) 

 

 

 

 
 

My Brothers and Sisters in Christ,  
 

 Welcome back! I hope you missed coming to 

church as much as I have missed seeing each of you. 

This week begins Phase 1 of reopening the state of 

New Jersey. Because of this Bishop Sullivan is 

allowing parishes to begin celebrating weekend 

masses just in time for the Most Holy Body and 

Blood of Christ, which holds significance for our 

parish: our feast day.  

 The feast of Corpus Christi is a celebration 

of his generous hospitality. When he feeds the 

multitudes, we see his warm welcome to those who 

had come to hear him speak about God. They were 

drawn to him, attracted by his loving kindness. Their 

desire for what he had to give, the food of the spirit, 

was strong and he gave it to them in abundance. We 

have received the Bread of Heaven. Let us become 

what we consume. Let the consuming passion of 

God’s love purify us so that we can now be used to 

reveal His presence to our brothers and sisters in the 

parish community and the world.  

Today is also our parish feast day, I ask each 

one of you more frequently to come to the Holy 

Eucharist by receiving the Body of Christ and 

visiting the Blessed Sacrament. I pray that you all 

will have good health, peace, and blessings of Christ 

through the Holy Eucharist.  

Happy Parish Feast Day!   
    

-Fr. Joseph A. Nguyen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ý Lễ Xin  
TrongTuần 

 

 

 

 

The Most Holy Body & Blood of Christ  

June 14, 2020 

 
 



TODAY’S READINGS 

First Reading — Never forget the LORD your God, 

who brought you out of slavery (Deuteronomy 8:2-3, 

14b-16a). 

Psalm — Praise the Lord, Jerusalem (Psalm 147). 

Second Reading — Because the loaf of bread is 

one, we who partake of it, though we are many, are 

one body (1 Corinthians 10:16-17). 

Gospel — Jesus said, “I am the living bread; 

whoever eats this bread will live forever” (John 

6:51-58). 
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 Kgs 21:1-16; Ps 5:2-3ab, 4b-7;  

 Mt 5:38-42 

Tuesday: 1 Kgs 21:17-29; Ps 51:3-6ab, 11, 16;  

 Mt 5:43-48 

Wednesday: 2 Kgs 2:1, 6-14; Ps 31:20, 21, 24;  

 Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday: Sir 48:1-14; Ps 97:1-7; Mt 6:7-15 

Friday: Dt 7:6-11; Ps 103:1-4, 6-8, 10;  

 1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30 

Saturday: 2 Chr 24:17-25; Ps 89:4-5, 29-34;  

 Lk 2:41-51 
; 

PRAY FOR THE SICK 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH 

Msgr. Michael Doyle  Gus & Anita Delmar  

John Mulholland & Danica Lorraine Desrocher 

Nelson Robinson  John Scanlon 

Bruce Caridi Carol McConaghy 

William Loges Vincent Patrone 

Linda Kitts Frances Pommer  

Glenn Noble Loretta Wnuk  

Fran Mooney Gerald Dankel 

Margarita Hernandez  Dennis Gormley 

Joanne Purtell  Bob Stx. John 

Thu Phạm       Tina Lê 

Ông Trần Văn Lan Ông Nguyễn V. Long 

Bà Nguyễn Thị Phi Bà Nguyễn Nhường  

Bà Nguyễn Thái Tạ Bà Trần Thị Ly  

Bà Lâm Ngọc Lý Bà Vũ Thị Gương 

Phạm Văn Trọng Quy Trần 

Việt Lê Loan Lê 

  
MINISTRY SCHEDULE 

Due to new protocols, all lectors and extraordinary 

Eucharistic ministers will not be assigned for each 

mass by the parish priests until further notice. Thank 

you for your cooperation. 

FOOD FROM HEAVEN 

 God sustained the people of Israel for forty years 

in the desert with manna sent down from heaven, 

and Moses doesn’t want them to forget it. God 

brought forth water from stone for them to drink, and 

Moses doesn’t want them to forget this, either. And 

Moses tells them—twice—that the food that God 

sent was a food that neither they nor their ancestors 

before them had ever experienced before. 

 Jesus too speaks of food come down from 

heaven, food that the Jewish people had never 

experienced before. Recalling the manna in the 

desert, Jesus doesn’t want them to forget it either, 

explaining that he is the food and drink of eternal 

life. And Paul reiterates to the Corinthians and to all 

of us that in the bread and in the cup, we share in the 

body and blood of Christ. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

FEAST DAY OF THE WEEK 

June 19 - Sacred Heart of Jesus  

First celebrated in 1670, in Rennes, 

France, through the efforts of Fr. 

Jean Eudes. ‘The life story of Jesus 

as found in the Gospels is a story of 

a heart full of sympathy. -"And 

seeing the multitudes, he had 

compassion on them because they 

were like sheep without a shepherd" (Mark 6:34). 

How wonderfully he showed his sympathy and 

understanding towards discouraged sinners; towards 

the sorrowing widow of Naim; towards the children 

who flocked to him; his treatment of the woman 

taken in adultery; the repentant thief; the ashamed 

Peter; the parable of the Good Shepherd and the 

Prodigal son. No wonder people listened when he 

invited them -"Come to me all you who labour and 

are burdened, and I will give you rest" 

June 20 - Immaculate Heart of Mary  

In 1944 Pope Pius XII extended the Feast of the 

Immaculate Heart of Mary to the universal Church. 

Devotion to the Immaculate Heart of Mary is based 

on Scripture. In Luke’s Gospel there are two 

references to the Heart of Mary: ‘Mary treasured all 

these things and reflected on them in her heart.’ (Lk 

2:19) and ‘His mother meanwhile kept all these 

things in her heart.’ (Lk 2:51) It was the Heart of 

Mary which expressed her ‘yes’ to God. Pope John 

Paul II in his first encyclical, Redemptor Hominis, 

wrote ‘the mystery of Redemption was formed under 

the heart of the Virgin of Nazareth when she 

pronounced her “fiat”’. 



REMINDER 

As you return to church, you may have noticed quite 

a few changes. Please keep in mind that these 

protocols are for your safety and the safety of your 

fellow parishioners: 

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

you have young children who may find it difficult to 

maintain a 6-foot distance, please stay home. 

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

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

Hand sanitizers are provided at each door.  

3. Maintain physical distancing of 6-foot. Members 

of a single household do not need to practice 

physical distancing with each other. 

4.  In accord with the public health 

recommendations always wear a mask. Cloth face 

coverings should not be placed on: young children 

under age 2, anyone who has trouble breathing, or 

anyone otherwise unable to remove the mask without 

assistance. 

5. Hymns and missalettes have been removed. If you 

are taking a bulletin, please bring it home with you 

& do not put it back. 

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

procession, holding hands during the Our Father 

prayer, and sign of the peace. 

7. Holy Communion will be distributed at the end of 

mass. Remember to take off your mask and gloves. 

Receiving communion by mouth is discouraged. 

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

crowding the exits. Volunteers will help with 

dismissing.  

9. The rectory office has not resume normal 

operations yet. Please call ahead before you stop by. 

Thank you for your cooperation!  
 

CORONAVIRUS PRAYER 

Lord Jesus, you heal the sick. 

We pray that the corona virus that has 

affected so many in our world can be 

contained, controlled, and cured. 
 

We lift up to your mercy all those affected, 

all those working hard to study and cure this 

illness, and all health care professionals and 

emergency management teams that are 

working day and night to keep us safe. 
 

Help us, Lord, to trust in your merciful care. 

Lord Jesus, hear our prayer. Amen. 
 

 

HOUSE OF CHARITY 
Up to Date: June 1, 2020  

Parish Goal: $41,540 

Amount Collected: $27,135 

Number of Families: 108  

Percentage of Goal: 65.3%  

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.  

 

CRAWFISH FUNDRAISING  

With the reopening of public weekend masses as 

well as our feast day, the parish will be selling 

cooked, fresh, and jumbo-sized crawfish to fund 

raise for the Parish! Crawfish prices are as follows: 

• $10 per lb (Without corn & potatoes) 

• $8 per lb (With small amounts of corns & 

potatoes) 

*If you buy 10lbs, you get 1lb free! * 
 

Please call Mr. Truc at (856) 295-3867 or Mrs. Linh 

at (856) 602-7221 to place your order. Orders can be 

picked up after all masses on Sunday, June 14th. 

Kid’s Corner 

  

 

  



LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ  

14 tháng 6, 2020 
 

 
GOSPEL: Jn 6:51-58 

A reading from the Holy Gospel according to John, 

     Jesus said to the Jewish crowds: "I am the living 

bread that came down from heaven; whoever eats 

this bread will live forever; and the bread that I will 

give is my flesh for the life of the world." The Jews 

quarreled among themselves, saying, "How can this 

can give us his flesh to eat?" Jesus said to them, 

"Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh 

of the Son of Man and drink his blood, you do not 

have life within you. Whoever eats my flesh and 

drinks my blood has eternal life, and I will raise him 

on the last day. For my flesh is true food, and my 

blood is true drink. Whoever eats my flesh and 

drinks my blood remains in me and I in him. Just as 

the living Father sent me and I have life because of 

the Father, so also the one who feeds on me will 

have life because of me.  This is the bread that came 

down from heaven. Unlike your ancestors who ate 

and still died, whoever eats this bread will live 

forever." The Gospel of the Lord 

 

PHÚC ÂM: Ga 6: 51-59 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: 

"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, 

thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt 

Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái 

tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể 

lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa 

Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu 

các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu 

Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các 

ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống 

đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 

Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở 

trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai 

Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người 

ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, 

không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và 

đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".  
Tin mừng của Chúa.  

 
 

 

 

 

Tâm Tình Cha Chính Xứ 
 

Kính thưa ông bà anh chị em,  

      Tôi rất vui mừng thông báo tới qúy 

ông bà anh chị em, Thống Đốc tiểu bang New Jersey 

Murphy đã ra quyết định như sau: 

1. Ông đã nới lỏng luật "Ở-Lại-Nhà" nhưng khuyến 

cáo nơi nào cần đến mới đến. 

2. Ông nâng số người tụ họp bên ngoài nơi công 

cộng từ 25 lên đến 100 người và 

3. Ông cũng nâng số người tụ họp trong nhà, kể cả 

nhà thờ và các cơ sở tôn giáo từ 10 người lên 

đến 50 người hoặc 25% tổng số sức chứa trong 

một tòa nhà. 

      Đức Giám Mục Sullivan đã tham khảo ý kiến với 

các Đức Giám Mục trong các Giáo Phận Trenton và 

Paterson và đã quyết định vẫn giữ nguyên những chỉ 

dẫn đã ban hành ngày 29 tháng 5, 2020 về việc mở 

cửa lại nhà thờ để có các thánh lễ cộng đoàn (xin 

xem thư Cha xứ Giuse gửi về các gia đình). Tuy 

nhiên, theo quyết định mới về việc nâng số người 

trong nhà thờ từ 10 đến 50 người của ông Thống 

Đốc Murphy, thánh lễ ngày thường của chúng ta bây 

giờ có thể quy tụ được 50 người. 

      Riêng về Thánh Lễ An Táng trong nhà thờ thì từ 

bây giờ có thể quy tụ khoảng 50 người, nhưng nghi 

thức viếng xác trong nhà thờ vẫn chưa được phép vì 

luật "GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI 6ft" vẫn còn 

hiệu lực. Điều này có nghĩa là khi viếng xác người 

qúa cố, người ta có thể vi phạm luật giữ khoảng 

cách vì những cái bắt tay hoặc đứng gần tang gia để 

chia buồn. 

      Kể từ thứ ba, ngày 9 tháng 6, các thánh lễ hàng 

ngày của cộng đoàn sau khi mở cửa lại, số người đi 

tham dự Lễ sáng (Lễ Mỹ) lúc 8:30 trung bình có 14 

người tham dự, Lễ chiều (Lễ Việt) lúc 6 giờ cũng có 

khoảng 14 người tham dự. 

      Chúa Nhật hôm nay lễ kính Mình máu Thánh 

Chúa, bổn mạng giáo xứ. Xin ông bà anh chị hãy 

siêng năng đến với Chúa Thánh Thể qua việc rước lễ 

và Chầu Thánh Thể. Kính chúc ông bà anh chị em 

nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng Chúa 

Giêsu Thánh Thể. 

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ! 
Cha Xứ Giuse 

http://www.usccb.org/nab/bible/john/john6.htm#v51


SAO CHÚA YÊU NHIỀU THẾ! 

“Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh 

tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh 

này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,58)  

Suy niệm: Khát vọng thẳm sâu nơi cõi lòng con 

người là yêu và được yêu, cùng sống mãi trong tình 

yêu. Chúa Giêsu luôn khát khao và đi bước trước để 

ngỏ lời yêu thương, để đổ đầy tình yêu của Ngài vào 

trái tim chúng ta, để mong mỏi chúng ta cảm nhận 

được tình yêu của Ngài, và để chúng ta sống mãi. 

Tình Yêu Chung Thủy của Chúa không chỉ hiến 

dâng tâm hồn mà trọn cả thân mình Ngài nữa. Chúa 

tự tỏ bày: thịt và máu của Chúa chính là của ăn tuyệt 

hảo nhất; con người ăn vào sẽ không bao giờ còn đói 

khát nữa. Chúa tự nguyện hiến trao sự sống: là thịt 

và máu của Chúa để cho chúng ta lãnh nhận và được 

sống mãi như Chúa. Chúa không chỉ tỏ lộ: Chúa là 

Bánh hằng sống từ trời xuống. Chúa còn kêu mời 

chúng ta: hãy ăn Ngài – ‘Thịt tôi thật là của ăn, máu 

tôi thật là của uống’. Sao Chúa yêu chúng ta nhiều 

đến thế! 

Mời Bạn: Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI nói: đau 

khổ lớn nhất của con người không phải là thiếu thốn 

vật chất, nhưng là thiếu vắng tình yêu. Chúa Giê-su 

là đại dương tình yêu. Mong bạn nhận ra tình yêu 

của Ngài, để bạn kết nối, tựa mình vào Ngài, để trái 

tim bạn rạo rực, vui sướng, hạnh phúc vì được yêu; 

mong bạn cảm nhận được điều đó mỗi khi rước lễ! 

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng tâm hồn để rước Mình 

Thánh Chúa mỗi khi có thể. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Thể Chúa là sự hiện 

diện đích thực của Chúa đang ở với chúng con, để 

yêu chúng con. Xin cho chúng con đầy lòng tin 

tưởng, sốt mến mỗi khi rước Mình và Máu Thánh 

Chúa. Amen. 

  

CRAWFISH 
 

Để gây qũy cho cho Giáo Xứ, Quán Quê Hương 

thuộc Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa có bán crawfish 

tươi luộc chín (loại lớn/jumbo size) vào ngày Chúa 

Nhật 14 tháng 6. Xin liên lạc ông Trùm Trực số đt 

((856) 295-3867 hoặc cô Linh số đt (856) 602-7221 

để đặt hàng trước. Xin xem chi tiết trong hình quảng 

cáo! Quán Quê Hương xin kính mời. 

 

 

ĐÁP CA CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (14/06)  

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

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Ta là bánh hằng 

sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời 

đời". Alleluia. 

Thứ Hai, Tuần XI Mùa Thường Niên (15/06) 

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

nhậm lời chúng con. 

-Alleluia, Alleluia: -Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, 

linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng với ý muốn của tâm 

hồn. Alleluia. 

Thứ Ba, Tuần XI Mùa Thường Niên (16/06) 

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

cách lạ lùng. 

-Alleluia, Alleluia: -Hỡi hài nhi, con sẽ được gọi là 

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

để dọn đường cho Người. Alleluia. 

Thứ Tư, Tuần XI Mùa Thường Niên (17/06) 

-Đáp Ca: -Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối 

thánh chỉ Ngài. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa phán: "Nếu ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến 

người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". 

Alleluia. 

Thứ Năm, Tuần XI Mùa Thường Niên (18/06) 

-Đáp Ca: -Người hiền đức, hãy mừng vui trong 

Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Chúa trung thành trong mọi 

lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc 

Chúa làm. Alleluia.  

Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (19/06) 

-Đáp Ca: -Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ 

thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người. 

-Alleluia, Alleluia: -Các ngươi hãy mang lấy ách của 

Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm 

nhượng trong lòng. Alleluia. 

Thứ Bảy, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (20/06) 

-Đáp Ca: -Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 

-Alleluia, Alleluia: -Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh 

đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng. 

Alleluia. 
 

QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC 
Tính tới ngày: 01/6/2020 

Số tiền phải đóng: $41,540 

Số tiền đã đóng được: $27,135 

Số gia đình đóng góp: 108 

Phần trăm đã đóng được: 65.3%  

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

khả năng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NHÀTHUỐC TÂY LAN 
*GIAO THUỐC ĐẾN TẬN NHÀ 

*CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG  

BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BẢO HIỂM THUỐC 

PHONE: 856-662-2700 * FAX: 856-662-8100 

5521 Westfield Ave. * Pennsauken, NJ 08110 

1 

Công Ty Mua Bán Nhà Cºa  
Và Tài Tr® ñÎa Óc 

 

Julie Nhung Đinh 
 

Cell: (856) 952-4615 

Bus. (856) 665-1234 

Fax: (856) 910-9780 
 

Sean Vũ 
 

Væn Phòng LuÆt SÜ - Attorney 

Matthew F. Alivernini 
Chuyên lo m†i dÎch vø vŠ  
pháp lš và di trú. Có thông  
 dÎch viên ti‰ng ViŒt giúp Ç«.  

1201 Coles Ln. Cinnaminson, NJ 08077 
Tel. (856)829-8010 Fax. (856)829-9079 

 

 

 

 

 

Vietnamese Restaurant  

ñÀy Çû các món æn ViŒt Nam  

Mª cºa 7 ngày (Open 7 days) : 10AM - 10PM 

5201 Route 38 West - Pennsauken, NJ 08109 

Tel: (856) 324-0838 

 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Nha Sĩ Trần Xuân An, D.M.D. 
 

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

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

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

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

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

      Wins HVAC 
Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: 

(215) 760-3029 

 

   

 

 

 

 
130 E. Black Horse Pike #308 

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

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 

 

www.taxCPA4u.com 

 

 
 

 
 

Penn Monuments 

CHUYÊN LÀM MỘ BIA 
 

* Caters to local community and 

surrounding areas 

* Quality stones 

* Competitive prices 
 

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

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

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

 

 

Nhà Quàn-Funeral Homes 

 

 
 
Enrico T. Caruso, Jr., Executive Director 

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

 

  Pennsauken Auto Body 
*Liên lạc bảo hiểm để mướn xe 
*Sửa/sơn xe và mua/bán xe cũ 
*Kéo xe miễn phí 
*Tận tâm, Uy tín 
*Giá cả phải chăng  
220 N. 38th St., Camden, NJ 08105 
Điện Thoại: (856) 906-8333  
Anthony Tùng Ngô - Cell (215) 939-0038 

 
 

 

 


