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Most Precious Blood Parish 
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Rev. Joseph An Nguyen, Pastor    Mrs. Nhu Q. Nguyen, C.R.E 

Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar  Mr. Việt Lê, Vietnamese School 
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         Nancy Nguyen & Alysa Do 

 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDULE OF SERVICES 
 

Saturday Morning: 8:30AM (Vietnamese) 

Saturday Vigil: 5:00PM (English) 

Sunday: 7:30AM (Vietnamese),  

9:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese) 

Holy Day: Vigil: 7:00PM (Bilingual), 

Day: 8:30AM (English), 7:00PM (Vietnamese) 

Monday-Friday: 8:30AM (English) 

Monday - Friday: 6:00PM (Vietnamese) 

 

Baptism - 12:00PM Every Sundays (English) 

Please contact the rectory to schedule a date. 

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

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

rửa tội.  

 

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. 

 

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. 

 

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.  

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. 
 

 

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. 

 

EUCHARISTIC ADORATION:  

HOLY HOUR is every First Friday of every month 

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

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu Thánh 

Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng Việt từ 

5:30PM-6:00PM. 

 

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 10:00AM to 12:00PM every 

Saturday during the school year. Trường Viêt Ngữ 

cho các lớp từ 10:00AM-12:00PM Thứ Bảy hàng 

tuần (trừ mùa hè). 

 

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 

Grades 1 - 8 from 10:15AM to 11:30AM 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, 

please contact Fr. Joseph or Fr. Raymond at the 

parish office for more information. Những ai muốn 

tham dự Khóa Giáo Lý Dự Tòng để gia nhập đạo 

Công Giáo, hoặc lãnh nhận các bí tích khác, xin vui 

lòng liên lạc với cha xứ Giuse hoặc cha Raymond 

Sơn để biết thêm chi tiết. 

 

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 

 



24th Sunday in Ordinary Time – C – Chúa Nhật XXIV Thường Niên  

 

Saturday, September 10th – Vigil Mass – Lễ Vọng 

5:00PM -Barbara Krol (Req. by Marilyn & Jim Montufar) 

  

24th Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật XXIV Thường Niên 
 

*Saturday, Sept. 10th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)  

-Lector & Prayer:    Carol C. 

-E. M.’s:     Eileen F., Nhạn Tôn 

-Music:       Shauna D. 

-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong 
 

*Chúa Nhật, 11 tháng 9, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

-Bài Đọc và LNGD:  Huyền Đinh  

-TTVTT:   Bảng H., Vĩ Ph., Duyên Ng., Huy Vũ 

-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện. 

-Giúp Lễ: Kiet Vu & Isabella Truong 
 

*Sunday, September 11th, 2022 – 9:00AM (English) 

-Lector & Prayer: Matthew D.  

-E. M.’s:  Ray C., Tom B., Thien L.  

-Music:    Youth Volunteers 

-Altar Servers: James Nguyen, Vy Do, Kadin Nguyen 
 

*Chúa Nhật, 11 tháng 9 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

-Bài Đọc và LNGD:  Trực Nguyễn 

-TTVTT:  Thanh Lê, Tuấn V., Thảo Ng., Thùy Ph.  

-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen 

-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa 
****************************************** 

25th Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật XXV Thường Niên 
 

*Saturday, September 17th - 5:00PM - Vigil (English)  

-Lector & Prayer:    Frances C.  

-E. M.’s:     Fred T. & Mary Anne W. 

-Music:       Shauna D. 

-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong 
 

*Chúa Nhật, 18 tháng 9, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

-Bài Đọc và LNGD:  Huyền Đinh  

-TTVTT:   Tuấn Vũ, Thanh Ng., Thanh Lê, Liên Ng. 

-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện. 

-Giúp Lễ: Kiet Vu & Isabella Truong 
 

*Sunday, Sept. 18th, 2022 – 9:00AM (English) 

-Lector & Prayer: Khánh Phạm  

-E. M.’s:  Michael P., Thi Trần, Tom B.  

-Music:    Youth Volunteers 

-Altar Servers: Kadin Nguyen, Vy Do, Long Bao Nguyen 
 

*Chúa Nhật, 18 tháng 9 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

-Bài Đọc và LNGD:  Linh Chu 

-TTVTT:  Bằng Ng., Huy Trần, Ngần Ng., Hương Đ.   

-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen 

-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa 

24th Sunday in Ordinary Time – September 11th 

Chúa Nhật XXIV Thường Niên 

7:30AM (Tiếng Việt) 

 LH Vincentê (GĐ Thái-Lan xin) 

 LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Tình-Ánh xin) 

 LH Maria Lê Mỹ Vân (Trâm-Thanh xin) 

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Thái Lan xin) 

9:00AM (English)  

• 68th Wedding Anniversery (Req. by Sam & Nancy Caruso) 

 Maria Del Carmen (Req. by Orlando C. Perez) 

 Giỗ LH Maria (GĐ Mai Nguyễn xin) 

 LH Pierre Santi (GĐ Lan Nguyễn xin) 

 LH Rôcô (GĐ Mạnh Trần xin) 

10:30AM (Tiếng Việt) 

 2 LH Antôn và Giuse (GĐ Đinh Nguyên xin) 

 LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hải-Hương xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin) 

 LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin) 

 LH Maria Phan Thị Trừ (Joy Mai Trần xin) 

• Lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An (GĐ Đạt-Tranh xin) 

Monday, September 12th – Most Holy Name of Mary 

8:30AM: -Maria Phan Thị Trừ  

6:00PM: -LH Maria Lê Mỹ Vân (Trâm-Thanh xin) 

Tuesday, September 13th - Thứ Ba – St. John Chrysostom 

8:30AM -LH Maria Nguyễn Kim Liên 

6:00PM -LH Maria Lê Mỹ Vân (Trâm-Thanh xin) 

Wednesday, September 14th - Thứ Tư  

Exaltation of the Holy Cross – Suy Tôn Thánh Giá 

8:30AM -LH Maria Nguyễn Kim Liên 

6:00PM -LH Phalô Nguyễn Thế Bảo (Bà Kim Khánh xin) 

Thursday, September 15th - Thứ Năm  

 Our Lady of Sorrows - Đức Mẹ Sầu Bi 

8:30AM -LH Maria Phan Thị Trừ  

6:00PM -Xin Tạ Ơn Chúa (AC Cương-Phương xin) 

Friday, September – 16th - Thứ Sáu – Sts. Cornelius & Cyprian  

8:30AM -Maria Nguyễn Kim Liên 

• 6:00PM -Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Luân-Hằng xin) 

Saturday, September 17th - Thứ Bảy  

8:30AM -LH Maria Nguyễn Kim Liên 

12:00PM -Wedding Ceremony (David-Rebecca Vu) 

 

  

Ý Lễ  Xin TrongTuần 
 

 

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE 

Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 
 



 

 
TODAY’S READINGS 

First Reading — Because Moses interceded, the 

LORD relented and did not punish the people 

(Exodus 32:7-11, 13-14).  

Psalm — I will rise and go to my father (Psalm 51). 

Second Reading — Paul expresses his gratitude for 

being appointed to the ministry (1 Timothy 1:12-

17).  

Gospel — There is great rejoicing in heaven when a 

sinner repents (Luke 15:1-32 [1-10]).  
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:  1 Cor 11:17-26, 33; Ps 40:7-10, 17; 

  Lk 7:1-10 

Tuesday:  1 Cor 12:12-14, 27-31a; Ps 100:1-5; 

  Lk 7:11-17 

Wednesday:  Nm 21:4b-9; Ps 78:1bc-2, 34-38; 

  Phil 2:6-11; Jn 3:13-17 

Thursday:  1 Cor 15:1-11; Ps 118:1b-2, 16ab-17, 

  28; Jn 19:25-27 or Lk 2:33-35 

Friday:  1 Cor 15:12-20; Ps 17:1bcd, 6-8b,  

  15; Lk 8:1-3 

Saturday:  1 Cor 15:35-37, 42-49; Ps 56:10c-14; 

  Lk 8:4-15 

Sunday:  Am 8:4-7; Ps 113:1-2, 4-8; 1 Tm  

  2:1-8; Lk 16:1-13 [10-13]  

 

REMEMBER OUR SICK 

Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân 

Carol McConaghy   Bà Nguyễn Thái  

Christine Sanford  Ông Cao Hoài Nam 

Anh Duy Vũ   Bà Trần Thị Ly 

Frances Pommer   Lorraine Desrocher  

Gerald Dankel   Tina Lê   

Anna Braceland  Chị Vũ Thị Gái 

Nelson Robinson   Ông Nguyễn V. Long 

Josephine Conway  Loretta Wnuk   

Vũ Thị Nhàn    Bà Vũ Thị Gương 

Margaret Way   Bà Nguyễn Thị Phi 

Margarita Hernandez   Ông Trần Văn Lan 

Vincent Patrone  Cô Tuyến Nguyễn 

William Loges   Flavia Langan 

Glenn Noble   Noah Langan 

      

PRAYER AND SERVICE 

Imagine being among those who heard Jesus 

address the Pharisees and scribes in the encounter 

we hear in today’s Gospel: “What man among you 

having a hundred sheep and losing one of them 

would not leave the ninety-nine in the desert and go 

after the lost one until he finds it?” Would you leave 

ninety-nine in the desert in order to find one lost 

sheep? In the parable, Jesus is showing us the 

depths of God’s love, the illogical, incredible love 

God has for each of us. Moses counted on this 

loving mercy as he spoke for the wandering people; 

Saint Paul acknowledges his reliance on it in his 

letter to Timothy. God desires to draw you close, 

seeking you when you are lost. Are you ready to be 

drawn into God’s loving embrace? 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

FEAST DAYS OF THE WEEK 

September 13 – St. John Chrysostom 

He was raised as a Christian and 

lived as a hermit until his health 

gave way, after which he returned 

to Antioch and was ordained a 

priest. He earned a reputation as a 

great preacher (Chrysostom means 

“golden-mouthed”). Against his 

wishes, he was appointed archbishop of 

Constantinople in 398. He angered the wealthy with 

his concern for the poor and his criticisms of the 

misuse of riches. A synod convened in 403 by 

Theophilus of Alexandria condemned him on 29 

charges and banished him to Armenia.  
September 14 – Exaltation of the Holy Cross 

Early in the 4th century, Saint Helena, mother of the 

Roman Emperor Constantine, went to Jerusalem in 

search of the holy places of Christ’s life. She razed 

the second-century Temple of Aphrodite, which 

tradition held was built over the Savior’s tomb, and 

her son built the Basilica of the Holy Sepulcher on 

that spot. During the excavation, workers found 

three crosses. Legend has it that the one on which 

Jesus died was identified when its touch healed a 

dying woman. 

September 15 – Our Lady of Sorrows 

The principal biblical references to Mary’s sorrows 

are in Luke 2:35 and John 19:26-27. Saint Ambrose 

in particular sees Mary as a sorrowful yet powerful 

figure at the cross. Mary stood fearlessly at the 

cross while others fled. Mary looked on her Son’s 

wounds with pity, but saw in them the salvation of 

the world. As Jesus hung on the cross, Mary did not 

fear to be killed, but offered herself to her 

persecutors. 

 



STEWARDSHIP: GIFTS 

“Everything I have is yours.” LUKE 15:31 

Our Heavenly Father gives us everything, including 

the chance to share in His eternal kingdom. Yet, 

like the Prodigal Son, we are often lured away by 

the materialism of our society. Do we as Stewards 

really want to turn our backs on all that God offers 

in exchange for material wealth that has no lasting 

value? God wants us to be happy on earth as well. 

But that requires us to freely accept His gift of faith; 

putting Him first in all things and detaching from 

our own self-sufficiency. 

 

MID-AUTUMN FESTIVAL 

Come celebrate Tết Trung 

Thu, the Vietnamese Mid-

Autum Festival, with us on 

Saturday, October 1st from 

5PM to 9PM in the Merciful Hall. This is the 2nd 

largest holiday in Vietnam and is especially fun for 

young kids. There will be food, family friendly 

activities, and games! Children under 18, can make 

their own homemade lantern for a chance to win a 

prize! There will also be opportunities for kids to 

make their own lanterns on the day of as well.  

 

EVENING OF PRAISE & WORSHIP 

Young Adults are invited to an evening of 

fellowship, reflection, praise, and worhsip on 

Friday, September 16th at 7:30PM at Holy Angles 

Worship Center (96 Green Ave, Woodbury, NJ 

08096). Bring your instruments and join us as we 

wing hymns of praise to the Lord. For more 

information, please email AnnMarie.Ours@camden 

diocese.org or call (856)583-2904.  
 

 

CAMDEN DIOCESEAN: BLUE MASS 

Everyone is welcome to join the Diocese of 

Camden in honoring Law Enforcement & First 

Responders at the 21st Annual Camden Diocesan 

Blue Mass on Thursday, September 29th, 2022. The 

mass will be held at Our Lady of Hope Parish, St 

Agnes Church (701 Little Gloucester Rd., 

Blackwood, NJ) at 10:30AM. 

 

ALTAR SERVERS 

Registration for altar servers are 

currently being held in the 

Merciful Hall. New members 

must be in 4th grade or above 

AND have received their Holy Communion. All 

new and returnig members must attend a training 

service on Sunday, September 25th from 1-3PM. 

Lunch will be provided.  

CCD & VIETNAMESE SCHOOL 

 
We would like to welcome back all our Religious 

Education and Vietnamese language students! We 

hope you enjoyed your summer and wish you all the 

best in the new academic school year. Registrations 

are still ongoing for the 2022-2023 school year in 

the Merciful Hall. 

**Religious Education runs from 10:15-11:30AM 

**Vietnamese Class runs from 10:00-12PM 

 

PRAYER FOR A NEW SCHOOL YEAR 
 

Blessed are you, Lord God, 

Creator of body and mind and heart; 

you have sent the Spirit of wisdom and knowledge 

to guide your people in all their ways. 

 

At the beginning of this new school year, 

in this time of uncertainty and anxiety, 

we implore your mercy. 

Bless and protect our students, teachers, 

staffs, and their families. 

Give wisdom to the decision makers, 

be they in our schools or in our homes. 

 

Expand the horizons of our minds, 

and deepen our commitment to seek 

the truth of your ways. 

Enliven our faith to reach out to those in need, 

particularly those isolated and lonely. 

 

In these days when so much has changed, 

help us to trust in the love of your Son Jesus, 

our Divine Teacher, who is the same 

yesterday, today, and forever. 

Amen. 
 

CATECHETICAL SUNDAY 

This year, the Church will celebrate Catechetical 

Sunday on September 8th. The 2022 theme will be 

"This is My Body Given for You." Those who the 

Community has designated to serve as catechists 

will be called forth to be commissioned for their 

ministry. Catechetical Sunday is a wonderful 

opportunity to reflect on the role that each person 

plays, by virtue of Baptism, in handing on the faith 

and being a witness to the Gospel. It is an 

opportunity for all to rededicate themselves to this 

mission as a community of faith. 
 



CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – 11 tháng 9, 2022 

GOSPEL: Lk 14:25-33 

A reading from the Holy Gospel according to Luke,  
  Tax collectors and sinners were all drawing near 

to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to 

complain, saying, “This man welcomes sinners and eats 

with them.” So to them he addressed this parable. “What 

man among you having a hundred sheep and losing one 

of them would not leave the ninety-nine in the desert and 

go after the lost one until he finds it? And when he does 

find it, he sets it on his shoulders with great joy and, 

upon his arrival home, he calls together his friends and 

neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I 

have found my lost sheep.’ I tell you, in just the same 

way there will be more joy in heaven over one sinner 

who repents than over ninety-nine righteous people who 

have no need of repentance. “Or what woman having ten 

coins and losing one would not light a lamp and sweep 

the house, searching carefully until she finds it? And 

when she does find it, she calls together her friends and 

neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I 

have found the coin that I lost.’ In just the same way, I 

tell you, there will be rejoicing among the angels of God 

over one sinner who repents.” Then he said, “A man had 

two sons, and the younger son said to his father, ‘Father 

give me the share of your estate that should come to me.’ 

So the father divided the property between them. After a 

few days, the younger son collected all his belongings 

and set off to a distant country where he squandered his 

inheritance on a life of dissipation. When he had freely 

spent everything, a severe famine struck that country, 

and he found himself in dire need. So he hired himself 

out to one of the local citizens who sent him to his farm 

to tend the swine. And he longed to eat his fill of the 

pods on which the swine fed, but nobody gave him any. 

Coming to his senses he thought, ‘How many of my 

father’s hired workers have more than enough food to 

eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and 

go to my father and I shall say to him, “Father, I have 

sinned against heaven and against you. I no longer 

deserve to be called your son; treat me as you would 

treat one of your hired workers.”’ So he got up and went 

back to his father. While he was still a long way off, his 

father caught sight of him, and was filled with 

compassion. He ran to his son, embraced him and kissed 

him. His son said to him, ‘Father, I have sinned against 

heaven and against you; I no longer deserve to be called 

your son.’ But his father ordered his servants, ‘Quickly 

bring the finest robe and put it on him; put a ring on his 

finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and 

slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because 

this son of mine was dead, and has come to life again; he 

was lost, and has been found.’ Then the celebration 

began. Now the older son had been out in the field and, 

on his way back, as he neared the house, he heard the 

sound of music and dancing. He called one of the 

servants and asked what this might mean. The servant 

said to him, ‘Your brother has returned and your father 

has slaughtered the fattened calf because he has him 

back safe and sound.’ He became angry, and when he 

refused to enter the house, his father came out and 

pleaded with him. He said to his father in reply, ‘Look, 

all these years I served you and not once did I disobey 

your orders; yet you never gave me even a young goat to 

feast on with my friends. But when your son returns, 

who swallowed up your property with prostitutes, for 

him you slaughter the fattened calf.’ He said to him, ‘My 

son, you are here with me always; everything I have is 

yours. But now we must celebrate and rejoice, because 

your brother was dead and has come to life again; he was 

lost and has been found.’ 

The Gospel of the Lord.  

 
PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.  
 Khi ấy, những người thâu thuế và những người 

tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy 

vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: 

"Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống 

với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: 

"Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất 

một con, lại không để chín mươi chín con khác trong 

hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được 

sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên 

trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân 

cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã 

tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: 

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 

vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. 

"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất 

một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ 

lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà 

mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà 

rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được 

đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các 

Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người 

tội lỗi hối cải". Người lại phán rằng: "Người kia có hai 

con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha 

cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia 

gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả 

tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, 

phung phí hết tiền của.  

 Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn 

trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào 

giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra 

đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy 

bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi 

tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha 

tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi 

muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy 

cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không 

đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con 

như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về 



với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông 

thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy 

cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, 

con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng 

được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy 

tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy 

đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. 

Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con 

ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và 

người ta bắt đầu ăn uống linh đình. "Người con cả đang 

ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và 

nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện 

gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã 

giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh 

liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra 

xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm 

con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà 

không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn 

mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi 

phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, 

thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'. "Nhưng 

người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự 

của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em 

con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".   

Tin Mừng của Chúa.  
 

MỖI CON CHIÊN ĐỀU QUAN TRỌNG 
Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một 

con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng 

hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (Lc 15,4) 
 

Suy Niệm: Dụ ngôn ‘Con chiên lạc’ diễn tả thật hàm súc 

lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. 

Thiên Chúa là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài 

đồng để bươn bả đi tìm cho bằng được một con chiên 

lạc. Dưới cái nhìn thuần tự nhiên, đây là một hành động 

nhọc công không đáng, có nguy cơ mất cả chì lẫn chài, 

ăn cám trả vàng. Đó là chưa kể khi đi tìm như thế, người 

mục tử gặp nguy hiểm: bị thú dữ tấn công, bị trượt ngã 

nơi vách đá, vực sâu. Lý do sâu xa nhất giải thích cho 

hành động điên rồ này là vì con chiên đó của ông, là vì, 

đối với Chúa, từng con chiên đều vô cùng quan trọng và 

Ngài sẵn sàng thí mạng sống Con yêu dấu của Ngài để 

cứu mạng từng con chiên đó. 
Mời Bạn: Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo 

những cách khác nhau. Chúa không quan tâm lý do tại 

sao đi lạc! Chúa chỉ có một mối bận tâm, đó là đi tìm 

chiên lạc; vì con người thuộc về Chúa và là công trình 

tay Chúa cứu độ. Do đó, vấn đề thực sự không nằm ở 

những tội lỗi, yếu đuối của chúng ta, nhưng nằm ở chỗ ta 

có cho phép Chúa tìm thấy mình, vác mình về ràn chiên 

để chữa lành và chăm sóc hay không. 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi sa ngã lỗi lầm tôi quyết mau 

mắn xưng tội chân thành để được Chúa tha thứ, chữa 

lành những vết thương tội lỗi. 
Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương 
xót, mỗi lần chúng con bất trung, phạm tội là một lần 

chúng con đi lạc. Xin Chúa kéo chúng con về với nẻo chính 

đường ngay, vì chúng con là của Chúa. Amen. 
 

TẾT TRUNG THU 

Trung Tâm Văn Hóa Giáo Dục Việt-Mỹ 

và Giáo Xứ chúng ta sẽ tổ chức Tết 

Trung Thu cho các em ngay tại Hội 

Trường Lòng Thương Xót của Giáo Xứ vào 

thứ bảy, ngày 1 tháng 10, từ 5PM-9PM. Chương 

trình gồm những các trò và rước lồng đèn. Những 

em dưới 18 tuổi có thể tự làm lồng đèn để dự thi có 

thưởng (nhưng phải đăng ký trước).  
 

TIỆC MỪNG CÁC VỊ CAO NIÊN 

Hôm nay 11 tháng 9, 2022 là hạn chót để ghi danh 

tham dự Tiệc Mừng Cao Niên 70+ vào lúc 5 giờ 

chiều Chúa Nhật 18 tháng 9. Tính đến hôm nay mới 

chỉ có 7 gia đình ghi dang tham dự. Nếu không có 

trên 15 gia đình tham gia thì tiệc mừng này sẽ hủy 

bỏ. Chân thành cảm tạ! 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ 
Trường Giáo Lý: (Cô Nguyễn Quỳnh Như, CRE)  

-Năm học 2022-2023 sẽ trở lại lúc 10:15-11:30AM 

mỗi sáng Chúa Nhật. Trường giáo lý khai giảng lúc 

10:15 sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9.  

-Trường Giáo Lý vẫn còn nhận đơn ghi danh vào 

những ngày Chúa Nhật sau các thánh lễ 7:30am, 

9:00am và 10:30am. 

Trường Việt Ngữ: (Thầy Lê Quốc Việt, hiệu trưởng)  

-Năm học 2022-2023 sẽ học vào sáng thứ bảy từ 10 

giờ đến 12 giờ trưa hàng tuần 

-Trường Việt Ngữ vẫn còn nhận đơn ghi danh vào 

những ngày Chúa Nhật sau các thánh lễ 7:30am, 

9:00am và 10:30am. 

Khóa Giáo Lý Dự Tòng: Xin vui lòng liên lạc với 

cha xứ Giuse hoặc cha Raymond Sơn để biết thêm chi 

tiết về khóa giáo lý này. 
 

BAN LỄ SINH 
Ban Lễ Sinh đang nhận thành viên mới. Em nào muốn 

tham gia phải hội đủ những điều kiện sau đây: 1) Phải 

là học sinh lớp 4 trở lên. 2) Đã được xưng tội rước lễ 

lần đầu. Tất cả các thành viên mới và cũ phải tham dự 

buổi huấn luyện vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 9 từ 1-

3PM. Giáo xứ sẽ lo bữa ăn trưa cho các em. 
 

PHÂN ƯU 

Giáo xứ nhận được tin chị Maria Lê Thị Mỹ Vân là 

con gái của ông Lê Thiện Chức và là mẹ của các anh 

chị Vinh, Hiển, Tuấn và Trâm vừa qua đời lúc 10PM 

ngày 7 tháng 9, 2022 tại Laurel Brook Rehabiltation 

Center, Mt Laurel, NJ, hưởng dương 57 tuổi. Nghi 

thức phát tang tại nhà thờ giáo xứ Máu Châu Báu 

Chúa lúc 5:30PM và viếng xác từ 7:00-9:00PM tối thứ 

hai, ngày 12 tháng 9. Viếng xác lần 2 từ 10:00-

1100AM thứ ba, ngày 13 tháng 9. Thánh lễ an táng 

lúc 11:00AM cùng ngày. Giáo xứ xin chân thành chia 

buồn với tang gia và xin lòng Chúa Thương Xót ban 

cho linh hồn Maria được vui hưởng hạnh phúc với 

Chúa trên thiên đàng.   



 

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  

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 

 

Văn phòng (856)829-8010 - Hằng (856)745-6982 

Matthew (856)296-0518mfalivernini@verizon.net 

 

 

 

 
 

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 

 

 
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 

 

 

 
 
 
 
 

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

(856) 432-6862 hoặc 6863 
www.Pho-Asia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Julie Nhung Đinh 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

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 

*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 

 

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  

 

 

Cell: (856) 952-4615 

Bus. (856) 665-1234 

Fax: (856) 910-9780 

 

 
Sean Vũ 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

www.taxCPA4u.co
m 

Nhàn Vũ: (856)383-2288 

Mạnh Nguyễn: (609)792-4477 

Chuyên sửa chữa, thay 

mới máy lạnh, máy 

heater và bình nước 

nóng. Xin liên lạc: 

mailto:mfalivernini@verizon.net

