Most Precious Blood Parish
Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa

445 White Horse Pike – West Collingswood, NJ 08107
Phone: (856) 854-0364 – Fax: (856) 869-5129
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13th Sunday in Ordinary time

Chúa N hật thứ 13 Thường N iên (June 26, 2022)

“I will follow you wherever you go…”
(Luke 9: 57)

“D ù Thầy đi đâu con vẫn đi theo Thầy…”

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor
Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar
Rev. Mr. Kim Nguyen, Retired
Rectory Office Hours:
Monday-Friday: 9AM-12PM & 1PM-5PM

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.

Mrs. Tuyen Nguyen, C.R.E
Mr. Việt Lê, Vietnamese School
Ms. Van Vu, Bookkeeper
Parish Volunteer Secretary:
Nancy Nguyen & Alysa Do

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.

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

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.

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.

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.

13th Sunday in Ordinary Time – C – Chúa Nhật XIII Thường Niên
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday, June 25th - Vigil Mass - Lễ Vọng
5:00PM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
James Mastrullo (Req. by Maureen & Brian Holt)
• Cầu bình an cho gia đình (Một người xin)
13th Sunday in Ordinary Time – June 26th

Chúa Nhật XIII Thường Niên
7:30AM (Việt) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
Cầu cho LH Isave (GĐ Thắng-Thuận xin)
Giỗ LH Isave (GĐ Trúc Nguyễn xin)
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Tình-Ánh xin)
Giỗ LH Maria Hoàng Thị Quyên (GĐ Bằng Nguyễn xin)
Cầu cho các LH và Tạ Ơn (Bà Kim Loan xin)
LH Anna mới qua đời (GĐ Cương-Phương xin)
LH Anna mới qua đời tại Việt Nam (GĐ Tình Nguyễn xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Hồng Trăm xin)
9:00AM (English) – Fr. Joseph An Nguyen
Kevin Hendricks (Req. by Diana Madarish)
LH Giuse Nguyễn Văn Nhã (GĐ Nguyễn Văn Hoàng xin)
10:30AM (Việt) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Anna Vũ Thị Chi (Các con cháu xin)
LH Anna Vũ Thị Chi (GĐ Trực-Linh xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hương-Hải xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
LH Gioan (GĐ Mạnh Trần xin)
LH Maria (Một gia đình xin)
Monday, June 27th- Thứ Hai – Thánh Cyril of Alexandria
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Rose Havens (Req. by Mary Ann Wall)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• LH Isave (Bà Vân Nguyễn xin)
Tuesday, June 28th - Thứ Ba – St. Irenaeus
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Joseph Vũ (Req. by Family)
6:00PM(Viet) -Cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh
• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Thược-Mỹ An xin)
Wednesday, June 29th - Thứ Tư – Sts. Peter & Paul
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyễn
Elizabeth (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh
• Cầu bình an cho gia đình (GĐ Bà Phiên xin)
Thur., June 30th – Các Thánh Tử Đạo Đầu Tiên của Gáo Hội
8:30AM (English) –Fr. Peter Vinh Nguyen
Anna (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
First Friday, July 1st – Thứ Sáu Đầu Tháng
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Rose Havens (Req. by Lorraine & Margarita)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• LH Maria Kim Hoàng (GĐ Bảng Hoàng xin)
First Saturday, July 2nd - Thứ Bảy

8:30AM (Việt) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
Lễ Giỗ LH Giuse Nguyễn Đình Nhật (Vợ con xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
13th Sunday in Ordinary Time
Chúa Nhật XIII Thường Niên
*Saturday, June 25th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Han Nguyen
-E. M.’s: Fred T., Mary Ann W.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 26 tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Huyền Đinh
-TTVTT: Bằng Ng., Liên Ng., Duyên Ng. và Thuận Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 26th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: C.J.K
-E. M.’s: Michael P., Thi T., Thiện Lê
-Music: Youth Volunteers
-Altar Servers: Kadin Nguyen, Vy Do, Long B. Nguyen
*Chúa Nhật, 26 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Xuân Vũ
-TTVTT: Thầy Lợi, Ngần Nguyễn, Tuấn Vũ, Huy Trần
-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa
***************

14th Sunday in Ordinary Time
Chúa Nhật XIV Thường Niên
*Saturday, July 2nd, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Eileen F., Tom B.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 03 tháng 7, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Bảng H., Võ Ng., Vĩ Ph. và Huy-Tú Anh Trần
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, July 3rd, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Judy P.
-E. M.’s: Ray C., Thi T., Thiện Lê
-Music: Youth Volunteers
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Kevin Pham
*Chúa Nhật, 03 tháng 7 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Sương Nguyễn
-TTVTT: Thầy Lợi, Hải Đỗ, Thùy Phạm, Hương Đỗ
-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương

TODAY’S READINGS
First Reading — The LORD tells
Elijah to anoint Elisha as prophet to
succeed him (1 Kings 19:16b, 1921).
Psalm — You are my inheritance, O
Lord (Psalm 16).
Second Reading — Use your
freedom in Christ to serve one another through love
(Galatians 5:1, 13-18).
Gospel — While journeying to Jerusalem, Jesus
speaks of the costs of discipleship (Luke 9:51-62).
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:
Am 2:6-10, 13-16; Ps 50:16bc-23;
Mt 8:18-22
Tuesday:
Am 3:1-8; 4:11-12; Ps 5:4b-8;
Mt 8:23-27
Wednesday: Vigil: Acts 3:1-10; Ps 19:2-5;
Gal 1:11-20; Jn 21:15-19
Day: Acts 12:1-11; Ps 34:2-9;
2 Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Thursday:
Am 7:10-17; Ps 19:8-11; Mt 9:1-8
Friday:
Am 8:4-6, 9-12; Ps 119:2, 10, 20, 30,
40,131; Mt 9:9-13
Saturday:
Am 9:11-15; Ps 85:9ab, 10-14;
Mt 9:14-17
Sunday:
Is 66:10-14c; Ps 66:1-7, 16, 20;
Gal 6:14-18; Lk 10:1-12, 17-20 [1-9]
REMEMBER OUR SICK
Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân
Liên Kim Nguyễn
Bà Nguyễn Thái
Cao Hoài Nam
Duy Vũ
Bà Trần Thị Ly
Tina Lê
Loan Lê
Ông Nguyễn V. Long
Bà Phạm Thị Trừ
Vũ Thị Gương
Bà Nguyễn Thị Phi
Lorraine Desrocher
Vincent Patrone
Cô Tuyến Nguyễn
Ông Giang Nguyễn
Chị Vũ Thị Gái

Carol McConaghy
Dennis Gormley
Christine Sanford
Frances Pommer
Gerald Dankel
Anna Braceland
Nelson Robinson
Josephine Conway
Loretta Wnuk
Margaret Way
Margarita Hernandez
Ông Trần Văn Lan
William Loges
Glenn Noble
Vũ Thị Nhàn
Bà Cụ Hà Thị Kỷ

FOLLOW
What does it mean to follow Jesus? The Gospels
show us that Jesus called each person individually,
recognizing the things that stood in the way for
each. He looked into the person’s heart and saw the
true desires of the person standing before him. Each
of us experiences Christ’s call uniquely as the
persons we are. For some, following requires us to
take stock of our lives and let go of the obstacles
that keep us from the way of true discipleship. For
others, the call may lead us to depend the way that
faith directs our lives, with more intentional time in
prayer, regular participation in mass, renewed
attention to family, involvement in our parish, or
new acts of services.
Copyright © J. S. Paluch Co

FEAST DAYS OF THE WEEK
June 28 – St. Irenaeus
He was born in the Eastern half of the
Roman Empire, around the year 140.
As a young man he heard the preaching
of the early bishop (and eventual
martyr) Saint Polycarp. As bishop of
Lyons, he was especially concerned
with the Gnostics, who took their name from the
Greek word for “knowledge.” Claiming access to
secret knowledge imparted by Jesus to only a few
disciples, their teaching was attracting and
confusing many Christians. Irenaeus refuted against
the Gnostics in his lengthy book “Against
Heresies,” which is still studied today for its
historical value and theological insights. In 2022,
Pope Francis named Saint Irenaeus a Doctor of the
Church.
June 29 – Sts. Peter & Paul
St. Peter and Paul are both patron saints of Rome
and considered cornerstones of the Church. St. Peter
was one of the 12 apostles, as well as the first pope
and founder of the Roman Church. St. Paul was also
an apostle, responsible for much of the New
Testament. Although he never met Jesus, he is
widely acclaimed as one of the most important
apostles who spread the word of Jesus. In a sermon
in the year 395, St. Augustine of Hippo said of Sts.
Peter and Paul: “Both apostles share the same feast
day, for these two were one; and even though they
suffered on different days, they were as one. Peter
went first, and Paul followed. And so we celebrate
this day made holy for us by the apostles' blood. Let
us embrace what they believed, their life, their
labors, their sufferings, their preaching, and their
confession of faith.”

TREASURES FROM OUR TRADITION
The pilgrim experience of going by foot to
Santiago de Compostella, the shrine of St. James,
reaches its high point a month from now at the feast
of the Apostle. By now, tens of thousands of
pilgrims are already on the road. Typically, they
cover twelve to twenty miles a day through rough
territory. The difficult journey and the oftenprimitive lodging facilities are made bearable by the
joy of the pilgrims, their songs and prayers. When
their journey is documented properly, they receive
the scallop shell, a reminder not only of James the
fisherman, but also his call to fish for human beings
and to baptize the nations. In the Middle Ages,
those who wore this badge on their hats were
granted lodging and hospitality wherever they went.
Next to the palm, the sign of a Jerusalem pilgrim,
the scallop shell was most highly prized.
In the Middle Ages, some people so enjoyed
the pilgrim road, although it was filled with
discomfort and danger, that they spent most of their
lives on the road. Today, some people take up the
route for exercise, but are drawn gradually into the
spirituality of the journey. As you make your
summer travels, always fold in an element of
pilgrimage: a long walk through beautiful
countryside, a visit to a church, a prayer of gratitude
for your journey through life’s hills and valleys.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

Kid’s Corner

AROUND THE DIOCESE OF CAMDEN:
ENGAGED ENCOUNTER
The Engaged Encounter is a
weekend away with other engaged
couples to dialogue honestly and
intensively about your prospective
life together. Ideas presented by a team of married
couples and a priest or deacon stimulate personal
reflection and private couple dialogue – topics
includes: strengths and weaknesses, family, your
role in the church and society & many more. The
weekends are held at Pope John Paul II Retreat
center in Vineland, NJ. All weekends begin Friday
evening and close Sunday afternoon. All meals &
accommodations are included in the reservation fee.
Upcoming Weekends:
August 12-14th, 2022
November 11-13th, 2022
To register, please contact the Office of Family and
Youth Ministry by phone at (856) 583-2908 or
email them at MarriagePrep@camdendiocese.org.
HOAGIE SALE
Knights of Columbus – Santa Maria Council 1443
will be having their annual Spring Hoagie Sale at
Knights of Columbus Hall, 350 Crystal Lake Ave.
Haddon Twp., June 25th. Each hoagie is only $5 and
is ready from 7AM-11AM. Most hoagies are sold
out by 12PM – Noon so make sure you stop by to
get one!
THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!
Fr. Joseph and Fr. Raymond would like to sincerely
thank Brother Loi, Sister Ngan, O.P, the Pastoral
Parish Council, the Committee of Liturgy, Quán
Quê Hương, all Choirs, all Teachers of both
Schools (Vietnamese and Religious Education), the
Melody band/singers, and all individuals who have
sacrificed a lot of time to prepare for the great
celebration of the Holy Body and Blood of Christ,
our Parish Feast Day. May the Lord reward many
blessings to your contributions and services. Please
also accept the sincere appreciation and gratitude of
the parish.
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We know many families
will be away for summer
vacation but the parish’s
expenses do not stop in the summer time, so don’t
forget to mail us your contribution envelopes or use
PayPal if you will be away!

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - 26 tháng 6, 2022
GOSPEL: Lk 9:51-62
A reading from the Holy Gospel of Luke,
When the days for Jesus being taken up were
fulfilled, he resolutely determined to journey to
Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On
the way they entered a Samaritan village to prepare
for his reception there, but they would not welcome
him because the destination of his journey was
Jerusalem. When the disciples James and John saw
this they asked, “Lord, do you want us to call down
fire from heaven to consume them?” Jesus turned and
rebuked them, and they journeyed to another village.
As they were proceeding on their journey someone
said to him, “I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of
the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to
rest his head.” And to another he said, “Follow me.”
But he replied, Lord, let me go first and bury my
father.” But he answered him, “Let the dead bury their
dead. But you, go and proclaim the kingdom of God.”
And another said, “I will follow you, Lord, but first let
me say farewell to my family at home.” To him Jesus
said, “No one who sets a hand to the plow and looks
to what was left behind is fit for the kingdom of God.”
The Gospel of the Lord.
PHÚC ÂM: Lc 9: 51-62
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca,
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi
đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem,
và sai những người đưa tin đi trước Người. Những
người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn
bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón
tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy,
hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy
Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống
thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở
trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào
xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết,
nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một
làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng:
"Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu
bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có
tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một
kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho
phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp:
"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao
giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người
rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi
về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp:
"Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì
không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Tin mừng của Chúa.

CHỌN CHÚA TRÊN HẾT
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau
thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc
9,62)
Suy niệm: Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên, khi
còn trẻ đã say mê tìm kiếm những danh vọng trần
gian của một hiệp sĩ Tây-ban-nha. Vào thế kỷ 16,
trong một trận chiến ở Pamplona, I-nhã đã bị
thương và phải trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử
nhất sinh. Trong những ngày dưỡng thương, nhờ
đọc được cuốn sách về Cuộc Đời Chúa Ki-tô và
Gương Các Thánh, I-nhã đã được ơn hoán cải và
quyết tâm trở thành “hiệp sĩ của Chúa Kitô”. Bằng
kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, thánh nhân đã
để lại cho các Kitô hữu con đường nên thánh bằng
những nguyên tắc của “sự chọn lựa”, biết chọn
Chúa trên hết mọi sự trong cuộc đời mình và mọi sự
đều để làm “Vinh Danh Chúa Hơn” được ghi lại
trong Sách Linh Thao.
Mời Bạn: Những đòi hỏi của Tin Mừng luôn mời
bạn có câu trả lời mang tính triệt để. Chúa luôn mời
gọi bạn chọn Ngài và Ý muốn của Ngài trên hết mọi
sự trong cuộc đời mình. Kinh nghiệm của thánh Inhã là đặt mình trước ngưỡng cửa của sự chết, để
biết mình nên chọn gì khi có những phân vân phải
chọn lựa. Bạn có sẵn sàng để mình chọn Ý Chúa là
điều quan trọng nhất trong mỗi lựa chọn của mình
chưa?
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần
bạn phải lựa chọn giữa Ý Chúa và ý mình? Bạn đã
chọn điều gì và bạn đã nhận được gì?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Cúi Xin Chúa Sáng
Soi”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con
lòng mến; để nhờ lòng say mê yêu Chúa mà con
dám can đảm lựa chọn điều Chúa muốn trong mỗi
lựa chọn của con. Amen.
~~~~~
CÁM ƠN
Cha xứ và Cha phó xin chân thành cám ơn Thầy
Lợi, Sơ Ngân, OP, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn,
Ban Phụng Vụ, các Ca Đoàn, Quán Quê Hương, tất
cả các ban ngành đoàn thể, các Thầy Cô 2 trường
Giáo Lý/Việt Ngữ, ban nhạc Melody/các ca sĩ và
những cá nhân đã hy sinh nhiều thời gian để chuẩn
bị cho ngày đại lễ mừng kính Mình Máu Thánh
Chúa và tiệc mừng bổn mạng giáo xứ. Xin Chúa
ban nhiều hồng phúc cho những đóng góp công sức
và tài chánh của qúy vị. Xin qúy vị cũng nhận nơi
đây lòng biết ơn chân thành của giáo xứ.

VỀ TIN ĐỒN NGHỈ HƯU: ĐGH PHANXCIÔ
LÀ MỘT MỤC TỬ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ
CẦU THỦ BÓNG ĐÁ
Tin đồn đang trở nên sôi nỏi trên khắp thế giới,
với cuộc nói chuyện trên báo chí cả hai Công giáo
và thế tục rằng Đức Thánh Cha Phanxciô có thể
sớm cùng với Đức Benedict XVI với tư cách là
“giáo hoàng danh dự,” do cơn đau dữ dội ở đầu gối
của ngài và những manh mối có thể xảy ra khác,
đặc biệt là một chuyến viếng thăm thánh tích của vị
giáo hoàng cuối cùng về hưu mà không xảy ra tình
trạng ly giáo, tai tiếng.
Nhưng bản thân Đức Thánh Cha đã không đưa
ra dấu hiệu này, và thay vào đó, nói với các giám
mục Ba Tây ở Roma trong các chuyến thăm thường
xuyên của họ vào ngày 20 tháng Sáu rằng ngài có
kế hoạch tiếp tục “miễn là Thiên Chúa cho phép.”
Đức Tổng Giám mục của Porto Velho, Roque
Paloschi, nói với Vatican News rằng cơn đau ở đầu
gối không làm mất đi tâm trạng thoải mái của ngài.
Đức Tổng Giám mục Paloschi bảo đảm rằng Đức
Giáo hoàng Mỹ Latinh không có ý định từ chức
ngai tòa Phêrô như một số phương tiện truyền thông
tuyên bố. Thay vào đó, vị giám mục bảo đảm rằng,
Đức Thánh Cha đang bận rộn trên một số mặt trận
của giáo hội, nhưng, “những gì đưa ra trên báo chí
không vượt qua tâm trí của ngài.” Hội kiến với 17
giám mục của hai trong số các khu vực giáo hội của
Ba Tây, Đức Giáo hoàng Mỹ Latinh đã khuyến
khích họ “hãy chăn cừu mà không sợ đối mặt với
những thách thức mà thời điểm hiện tại đang đặt ra
cho chúng ta” và “tố cáo mọi thứ chà đạp lên những
quyền cơ bản của người dân bản địa và việc chăm
sóc ngôi nhà chung của chúng ta.” Tâm trạng vui vẻ
được thể hiện khi vị tổng giám mục trao cho Đức
Thánh Cha chiếc mũ đội đầu đầy màu sắc từ các tín
hữu của Đức Giám mục Edson Taschetto Damian
của giáo phận São Gabriel da Cachoeira ở phía tây
bắc Ba Tây và ở giữa rừng nhiệt đới Amazon. Nó
có phải là mũ giám mục không?, Đức Thánh Cha
hỏi. “Hãy tưởng tượng nếu tôi đến gặp Thánh Phêrô
trong chiếc mũ này,” ngài nói, khi các giám mục
cười khúc khích.
Về phần mình, đại sứ Colombia tại Tòa Thánh,
Jorge Mario Eastman, cũng đã công bố một thông
điệp trên mạng xã hội, trong đó ông phủ nhận
những tin tức sai sự thật về việc Đức Thánh Cha từ
chức. Thông điệp của ông đề cập đến “tin tức giả
mạo” được quảng bá ở Hoa Kỳ, có thể là ám chỉ
đến một bài đăng một ngày trước đó của Megyn
Kelly, người đã báo cáo rằng theo hướng dẫn kỳ
nghỉ gia đình của bà, là “rất bất thường” rằng có rất
nhiều hồng y ở Vatican. Đại sứ Colombia đã tweet

rằng trong khi Đức Thánh Cha cảm thấy khó chịu vì
cơn đau ở đầu gối, “ngài không phải là một ngôi sao
bóng đá, mà là một mục tử.”
TOÀ THÁNH CHUẨN BỊ NĂM THÁNH 2025
Đức Thánh Cha đã giao việc chuẩn bị Năm
Thánh 2025 cho Hội đồng Toà Thánh về tái Truyền
giảng Tin Mừng. Theo thông cáo được đưa ra hôm
Chúa nhật 26/12, Phòng báo chí Toà Thánh cho
biết, Đức Thánh Cha đã giao việc chuẩn bị Năm
Thánh 2025 cho Hội đồng Toà Thánh về tái Truyền
giảng Tin Mừng.
Để thực hiện trách nhiệm điều phối các hoạt
động chuẩn bị này, trong những ngày gần đây, Đức
Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng
Toà Thánh tái Truyền giảng Tin Mừng đã gặp gỡ
các vị đứng đầu của Phủ Quốc vụ khanh Toà
Thánh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh
(APSA) và Bộ Kinh tế để bàn luận về Năm Thánh
sắp tới.
Theo truyền thống Giáo hội Công giáo, Năm
Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh
dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một
năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một
năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Các
chủ đề của năm này bao gồm: liên đới, hy vọng,
công bằng, dấn thân phụng sự Chúa với niềm vui và
bình an với anh chị em của chúng ta. Năm Thánh
trên hết là năm của Chúa Kitô, Đấng mang lại sự
sống và ân sủng cho nhân loại.
Năm Thánh 2025 sẽ là Năm Thánh thường lệ thứ
27 trong lịch sử Giáo hội. Năm Thánh đầu tiên được
Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII công bố trong năm
1300.
BAO THƯ ĐÓNG GÓP
Có một số gia đình đi nghỉ vào mùa hè.
Giáo xứ xin nhắc quý vị đừng quên gởi
bao thư bỏ rổ hằng tuần về giáo xứ nếu có đi xa.
Xin cám ơn.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa nhận được tin bà
Anna Vũ Thị Chi là mẹ của anh chị Cường-Mai
(VN), Thịnh-Thuận, Thái-Dung, Bình-Trinh đã
được Chúa gọi về lúc 10:30AM thứ tư, 22 tháng 6
tại bệnh viện Đức Mẹ Lộ Đức/Virtua, Camden,
hưởng thọ 86 tuổi. Giáo xứ xin thành kính phân ưu
đến các gia đình anh chị và các cháu về sự ra đi của
bà Anna Vũ Thị Chi. Thánh lễ an táng sẽ được
thông báo sau. Nguyện xin lòng Chúa Thương Xót
đón nhận linh hồn Anna vào thiên đàng vui hưởng
hưởng hạnh phúc đời đời.

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.
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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)296-0518 mfalivernini@verizon.net

Nhà Quàn-Funeral Homes
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

Wins HVAC
130 E. Black Horse Pike #308
Audubon, NJ 08106
(856) 432-6862 hoặc 6863
www.Pho-Asia.com

Heating &
Air Conditioning
Please Call:
Xin liên lạc: (215) 760-3029

Enrico T. Caruso, Jr., Executive Director
NJ Lic.No. 3216 / PA Lic.No. FD-013656-E
PENNSAUKEN
6600 Browning Rd.
(856) 665-0150

CAMDEN
3425 River Rd.
(856) 963-5355

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

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

Pennsauken Auto Body
*Bảo hiểm chuyên về: xe, nhà,
nhân thọ, thương mại.
* Hãng bảo hiểm lớn, tận tâm, uy
Sean Vũ 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

*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

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC

www.taxCPA4u.com

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER

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

