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
*Parish Facebook Page: Facebook.com/mpbparish2
*Website: www.mpbparish.org - *Email: mpbparish@yahoo.com

Pentecost Sunday – June 5th, 2022

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.

PENTECOST SUNDAY – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass of Pentecost, June 4th, 2022
Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
5:00PM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
LH Phêrô Nguyễn Nhật (Req. by Deacon Kim Family)
Pentecost, June 5th - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Maria Nguyễn Thị Tâm (GĐ Bắc Nguyễn xin)
Cha Cố Giuse Nguyễn Dụ (GĐ Nguyễn Hòa xin)
2LH Lucia Gia và Phêrô Long (GĐ Nguyễn Hòa xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Thái-Lan xin)
9:00AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Ray Bringhurst (Req. by Connie Modzelewski)
• LH Cha Cố Phaolô Trịnh Hảo (GĐ Ngọc-Thùy xin)
10:30AM (Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Gioakim Nguyễn Hữu Tâm (GĐ Dư-Thùy xin)
• Xin cho cô Nhàn được sớm bình phục (Cúc Nguyễn xin)
Giỗ LH Gioan Baotixita (Bà Thược 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 Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Tình-Ánh xin)
Monday, June 6th- Mary, Mother of the Church
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
• A Special Intention (Req. by a Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Xin chuyến đi/về bình an (Một gia đình xin)
Tuesday, June 7th - Thứ Ba
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Alphongso Nguyen (Req, by Family)
6:00PM(Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
Cầu cho LH Maria (GĐ Trúc Nguyễn xin)
Wednesday, June 8th - Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
LH Joseph Minh (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• LH Augustinô Nguyễn Văn Cẩn (GĐ Michael-Vân xin)
Thursday, June 9th – Thứ Năm – St Ephrem
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
• A Special Intention (Req. by a Family)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria (Hải-Nhạn xin)
Friday, June 10th – Thứ Sáu
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
• Xin ơn chữa lành cho ông Tô Văn Lai (Một GĐ xin)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Bình an cho các con đỡ đầu (GĐ Thầy Kim xin)
Saturday, June 11th – St. Barnabas, Apostle
8:30AM (Việt) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Cầu xin cho gia đình được bình an (GĐ MỹAn xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
PENTECOST SUNDAY

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
*Saturday, June 4th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Eileen F., Nhạn Tôn
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 05 tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Bảng H., Vĩ Ph., Võ Ng., Tuấn V.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 5th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: Tom B.
-E. M.’s: Ray C., C.J.K, Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Kadin Nguyen
*Chúa Nhật, 05 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Sương Nguyễn
-TTVTT: Thanh L., Hải Đ., Ngần Ng. Thảo Võ, Thùy P.
-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương
------------------------------------THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
*Saturday, June 11th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. George Illikkak, CMI
-Lector & Prayer: Han Nguyen
-E. M.’s: Fred T., Mary Ann W.
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 12 tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Bằng Ng., Liên Ng., Duyên Ng. và Thuận Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 12th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. George Illikkak, CMI
-Lector & Prayer: C.J.K.
-E. M.’s: Michael P., Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: James Nguyễn & Vy Đỗ
*Chúa Nhật, 12 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Xuân Vũ
-TTVTT: Thầy Lợi, Hùng Nguyễn, Tuấn Vũ, Huy Trần
-Giúp Lễ: Tài Vũ & Livia Vũ
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa

TODAY’S READINGS
First Reading — Filled with
the Holy Spirit, the apostles
begin to speak in tongues
(Acts 2:1-11).
Psalm — Lord, send out your
Spirit, and renew the face of
the earth (Psalm 104).
Second Reading — In one Spirit we are baptized
into one body and given to drink of one Spirit (1
Corinthians 12:3b-7, 12-13) or Romans 8:8-17.
Gospel — Jesus Christ appears to the disciples and
sends them on their mission with the power to
forgive or retain sins through the Holy Spirit (John
20:19-23) or John 14:15-16, 23b-26.
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:
Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14;
Ps 87:1-3, 5-7; Jn 19:25-34
Tuesday:
1 Kgs 17:7-16; Ps 4:2-5, 7b-8;
Mt 5:13-16
Wednesday: 1 Kgs 18:20-39; Ps 16:1b-2ab, 4,
5ab,8, 11; Mt 5:17-19
Thursday:
1 Kgs 18:41-46; Ps 65:10-13;
Mt 5:20-26
Friday:
1 Kgs 19:9a, 11-16; Ps 27:7-9abc,
13-14; Mt 5:27-32
Saturday:
Acts 11:21b-26; 13:1-3;
Ps 16:1b-2a, 5, 7-10; Mt 5:33-37
Sunday:
Prv 8:22-31; Ps 8:4-9; Rom 5:1-5;
Jn 16:12-15

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
Bà Nhường Nguyễn
Bà Cụ Hà Thị Kỷ

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

WHAT GOD IS UP TO
The Christian community gathered in the Upper
Room, awaiting the Holy Spirit, has long stirred the
Christian imagination. In our own time, when the
Church has a long history of Christian faith but now
faces many challenges, we might return to this
image. Like the first disciples, we often don’t know
what to do next. What used to work for us doesn’t
work as well. We need to stay together, honor
diversity, reflect upon the roots of our faith, and
remain rooted in prayer.
Yet there is more. Pentecost has happened and is
happening. The Spirit has already burst out into the
world, already stirring among those who are
confused about God. The Book of Acts tells the
story of a Church continually pushed out by the
Spirit, to join in what God was already up to, out in
the world. We too are invited not only to remember
our unity and our roots, but to pay acute attention to
how the Spirit is working in our local communities.
© Copyright, J. S. Paluch Co

CANDLELIGHT
EUCHARISTIC PROCESSION
The U.S. Catholic Church’s three-year eucharistic
revival about to get underway is an effort to remind,
reteach and reinvigorate faith in the Eucharist, says
Father Robert Hughes, Vicar General and
Moderator of the Curia for the Diocese. The
National Eucharistic Revival begins June 19, the
feast of Corpus Christi, and culminates with the
National Eucharistic Congress in 2024. Along the
way, there will be diocesan, regional and parish
events to increase Catholics’ understanding of the
Real Presence in the Eucharist. This year’s theme is
“My flesh for the life of the world”
The Diocese of Camden will begin its Eucharistic
Revival on June 13 with a candlelight procession
with the Blessed Sacrament on the Atlantic City
Boardwalk at 8 p.m. at the Boardwalk and
Tennessee Avenue. Bishop Sullivan will lead
parishioners in a ¾ mile procession to Kennedy
Plaza. Along the way, there will be 2 stops – each
an opportunity for Eucharist Adoration as well as
short liturgies that reinforce belief in the Eucharist.
At Kennedy Plaza, Bishop Sullivan will lead
benediction and provide an exhortation on the
words of Jesus in the Gospel of John. In the event of
rain, all will gather at Saint Nicholas of Tolentine
Church, Parish of Saint Monica, on Pacific Avenue
at Tennessee Avenue.
For
more
information,
please
visit:
eucharisticrevivalsouthjersey.org

TREASURES FROM OUR TRADITION
Today we are at the fiftieth day of the Easter
celebration: seven weeks of seven days, a week of
weeks, now culminating in a festival fiftieth day.
While the liturgical color of the Easter season is
gold, on this last day we have red. For the first
thousand years of the church, there were no firm
rules for using colors. Only wealthy churches could
afford a full array of colors, and most places used
the best vestments, no matter the color, for the
greatest feasts. The Church spelled out an exact
plan for color, including red for Pentecost, only in
1570, but local differences held on until the 1800s.
Color experts tell us that red is a hot color, best used
for fast-paced, upbeat, active experiences. It is hard
to be neutral before red, as any matador will tell
you. It invites commitment, draws you in. It is a
stimulating color, engaging the eye, stirring hunger.
It is the most fitting color for this day when we
celebrate the descent of the Holy Spirit into our
lives, a dynamic presence overturning neutrality in
favor of passion and commitment.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

CATHEDRAL CLOTHING STORE
Cathedral Clothing Store located at 128 Broadway
Street in Camden has reopened. Currently, they are
open on Wednesdays from 10 a.m. to 1 p.m. They
have free clothing for children to adults for those in
need. There are dress pants, suitcoats, and dresses
for adults who may want to make a modest offering.
Great for job interviews, weddings, and other
formal occasions! If you know of anyone in need,
please send them to the Cathedral Clothing Store!
As the store gains in popularity, it will be open on
Mondays and Fridays as well.
CONDOLENCES
Our heartfelt sympathy goes to
the family of Rose Havens,
who passed away at the age of
90. Her funeral mass will be on
Friday, June 10th, 2022 at
12:45PM at Most Precious
Blood Parish. A viewing will
precede the mass at 9:45AM.
We entrust her good & gracious
soul to God, confident that she will know new life,
eternal life in Jesus Christ.

FEAST DAYS OF THE WEEK
June 06 - Memorial of the Blessed Virgin Mary
Formally integrated into the Church’s calendar by the
authority of Pope Francis in 2018, specifically
commemorates Mary’s motherhood of the Church
rather than her motherhood of God, a feast celebrated
on January 1. Pope Pius XII perceptively noted
Mary’s dual maternity in his encyclical on the Church:
“It was she who was there to tend the mystical body of
Christ, born of the Savior’s pierced heart, with the
same motherly care that she spent on the child Jesus in
the crib.”
June 11 – St. Barnabas
We meet St. Barnabas in Acts 4:36-37: ‘There was a
Levite of Cypriot origin called Joseph whom the
apostles surnamed Barnabas.’ He was probably
converted shortly after Pentecost and while not one of
the Twelve, he is regarded like St Paul as an ‘apostle’.
When the disciples were slow to accept the former
persecutor, Saul of Tarsus, ‘Barnabas took charge of
him, introduced him to the apostles and explained how
the Lord had appeared to him.’ (Acts 9:27) Founder of
the church in Antioch, Barnabas accompanied first
Paul and then Mark on taking the Gospel to the
Gentiles.
PARISH FEAST DAY
Our parish will hold a Eucharistic Procession and
Mass to celebrate our parish’s Feast Day on
Sunday, June 19th, Corpus Christi. The schedule is
as follows:
-6:00PM-7:30PM: Saturday evening June 18 –
Eucharistic Adoration in church. All are invited.
-7:30AM: Regular morning Mass in Vietnamese.
-9:00AM: Procession of the Blessed Sacrament
around the outside of the church (if it rains, it will
be processed inside the church).
-9:40AM: 15 minutes of Eucharistic Adoration in
church.
-10:00AM: Bilingual concelebration Mass.
*All Eucharistic Ministers, Lectors, Choirs, small
groups, and students of the Confirmation & First
Holy Communion classes, are asked to join the
procession.
**There will be no English mass at 9:00AM and no
Vietnamese mass at 10:30AM on this day.
The Parish Feast celebration has become our
tradition to celebrate on the Most Body & Blood of
Christ Sunday. This is the day of the merger
between Transfiguration and Immaculate Heart of
Mary. All are invited to celebrate this joyous event!
There will be food and entertainment service
provided inside of the Merciful Hall following mass.

Pentecost Sunday

– June 5th, 2022 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

GOSPEL: Jn 20:19-23
A reading from the Holy Gospel according to John,
On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples
were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in
their midst and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands
and his side. The disciples rejoiced when they saw
the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with
you. As the Father has sent me, so I send you.” And
when he had said this, he breathed on them and said
to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you
forgive are forgiven them, and whose sins you
retain are retained.” The Gospel of the Lord.
PHÚC ÂM: Ga 20: 19-23
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan,
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những
cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người
Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và
nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó,
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.
Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho
các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các
con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các
ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con
tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con
cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Tin mừng của Chúa.
~~~~~
LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
Giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ và tiệc mừng bổn mạng
giáo xứ vào Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Kitô, ngày 19 tháng 6. Chương trình như sau:
-6:00PM-7:30PM: Tối thứ bảy 18 tháng 6 – Giáo
xứ Chầu Thánh Thể.
-7:30AM: Thánh lễ sáng bình thường.
-9:00AM: Kiệu Thánh Thể chung quanh bên ngoài
nhà thờ (nếu mưa sẽ kiệu bên trong nhà thờ).
-9:40AM: Chầu Thánh Thể 15 phút (bên trong nhà
thờ).
-10:00AM: Thánh lễ đồng tế song ngữ.
Xin kính mời cộng đoàn cùng tham dự.
*Xin mời tất cả qúy Thừa tác Viên Thánh Thể, Đọc
Sác Thánh, các hội đoàn thể, các em 2 lớp Thêm
Sức và Rước Lễ, cùng đi rước kiệu.

LỬA THÁNH THẦN
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em!
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em
hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Suy niệm: Hơi thở của Chúa Giêsu, hình ảnh của
Thần Khí Ngài, ban Thánh Thần cho các môn đệ đã
trở thành ngọn lửa bùng cháy nơi các ông trong
ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 3,1-4). Từ xa xưa, con người
đã bước vào thế giới văn minh khi phát minh ra lửa.
Lửa đã trở thành nguồn năng lượng không thể thiếu
cho cuộc sống. Ngọn lửa tự nhiên nhiều khi cũng rất
đáng sợ, nó có sức mạnh thiêu đốt và làm tan chảy
hầu như mọi thứ. Và hôm nay, Chúa Thánh Thần
đến với các môn đệ trong hình dạng một ngọn lửa
để nói lên sức mạnh, không phải là sức mạnh hủy
diệt nhưng là sức mạnh biến đổi. Đó cũng không
phải là một sự biến đối bên ngoài như ngọn lửa tự
nhiên làm cháy tan vật chất nhưng là sự biến đổi
bên trong làm cho mọi Kitô hữu trở thành những
chứng nhân loan báo Tin Mừng.
Mời Bạn: Bạn có cảm nhận được sức nóng của
ngọn lửa Thánh Thần vẫn đang tác động trong tâm
hồn bạn không? Nếu bạn trả lời “có” thì điều đó thật
tốt. Bạn hãy luôn giữ mãi ngọn lửa ấy và không
ngừng hun đúc để ngọn lửa ấy ngày càng bừng cháy
lên và làm lan tỏa đến với những anh chị em khác
nữa nhé.
Sống Lời Chúa: Tôi luôn nhớ cầu xin ơn Chúa
Thánh Thần trước khi làm bất cứ công việc gì.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến
thiêu đốt tâm hồn chúng con, để chúng con hăng
say hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng tình yêu
của Chúa. Amen.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*Trong 2 tuần qua, giáo xứ nhận được tin Bà Cụ
Lucia Lê Thị Giã (mẹ của anh chị Điệp-Oanh) và
anh Phêrô Huỳnh Văn Long (em trai của anh chị
Điệp-Oanh) 2 mẹ con đã qua đời tuần vừa qua (chỉ
cách nhau 5 ngày) tại Việt Nam.
*Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Dụ (em trai ông bà
Hòa) qua đời tại Đài Loan. Cha Cố Giuse Nguyễn
Văn Dụ là một nhà truyền giáo tại giáo phận Đài
Trung, Đài Loan hơn 24 năm qua. Ngài qua đời
ngày 1 tháng 6 vừa qua tại Đài Loan, hưởng thọ 71
tuổi. Giáo xứ xin thành kính phân ưu đến đến 2 gia
đình anh chị Điệp-Oanh và ông bà Hoà cùng toàn
gia quyến. Xin lòng thương xót Chúa ban cho các
linh hồn Lucia, Phêrô và Giuse được vào thiên đàng
vui hưởng hạnh phúc đời đời.

VỤ XẢ SÚNG LÀM 19 HỌC SINH THIỆT
MẠNG Ở MỸ: KÊU GỌI KIỂM SOÁT SÚNG
(CAO) Hôm 31-5, BBC dẫn tuyên bố của Bộ Tư
pháp Mỹ cho biết họ sẽ điều tra phản ứng của cảnh
sát đối với vụ xả súng hàng loạt vào tuần trước tại
một trường học ở Uvalde, bang Texas khiến 19 trẻ
em và hai giáo viên thiệt mạng.
Sự tức giận của công chúng ngày càng gia tăng
sau khi xuất hiện thông tin rằng các sĩ quan đã chờ
đợi ở hành lang khi những đứa trẻ bị mắc kẹt bên
trong với kẻ bắn súng. Tại Uvalde, Tổng thống Joe
Biden đã gặp gia đình các nạn nhân. Ông cũng đã
gặp những người sống sót và những người phản ứng
đầu tiên với vụ việc. Đệ nhất phu nhân Jill Biden,
bản thân là một giáo viên, đã tháp tùng tổng thống
tới đài tưởng niệm tại trường tiểu học Robb.
Tổng thống sau đó đã tham dự một thánh lễ
Công giáo tại nhà thờ Sacred Heart địa phương.
Những người biểu tình bên ngoài nhà thờ hét lên:
"Hãy làm gì đó!" khi tổng thống bước ra ngoài.
"Chúng tôi sẽ làm" – ông đáp lại.
Vụ xả súng ngày 24-5 đã làm bùng lên những lời
kêu gọi mới về các biện pháp kiểm soát súng, ở một
đất nước đang quay cuồng với hai vụ xả súng ác liệt
trong vòng chưa đầy 10 ngày - mặc dù các đảng
viên Cộng hòa phản đối việc thắt chặt các quy định.
Hiện Mỹ đã vượt qua 200 vụ xả súng hàng loạt kể
từ đầu năm 2022. Một vụ xả súng hàng loạt được
định nghĩa là một sự cố trong đó bốn người trở lên
bị bắn hoặc bị giết, không bao gồm người bắn.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden
không có khả năng đưa ra các đề xuất chính sách cụ
thể hoặc tìm cách ban hành lệnh hành pháp trong
những tuần tới để tránh can thiệp vào các cuộc đàm
phán tế nhị giữa các đảng viên Dân chủ và Cộng
hòa tại Thượng viện.
Chuyến thăm của tổng thống diễn ra vài ngày
sau khi thanh niên 18 tuổi Salvador Ramos bắn bà
mình, và sau đó nổ súng vào một lớp học (lớp 4)
bằng một khẩu súng trường tấn công kiểu AR-15
được mua hợp pháp. Các nhà chức trách đã phải vật
lộn để đưa ra một mốc thời gian rõ ràng về cách các
sự kiện diễn ra ở Uvalde.
Tuần trước, các quan chức thừa nhận rằng cảnh
sát đã trì hoãn việc vào trường hơn 40 phút vì họ
không tin rằng đây vẫn là một tình huống "bắn súng
đang hoạt động". Nhân viên cấp cao có mặt tại hiện
trường quyết định đợi cho đến khi nhân viên gác
cổng của trường đến với chìa khóa vì họ nghĩ rằng
hoặc "không có đứa trẻ nào gặp rủi ro" khi đó, hoặc
"không còn ai sống nữa".

ƠN TOÀN XÁ TRONG NGÀY
THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ
NGƯỜI CAO TUỔI
Nhân Ngày Thế giới ông bà và
Người Cao tuổi lần thứ Hai, Toà
Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá cho
ông bà, người cao tuổi, và tất cả các tín hữu tham
dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những
cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần
sám hối và bác ái.
Ngày 30/5, Toà Ân giải tối cao, với năng quyền
Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ra sắc lệnh về việc
ban ơn toàn xá này thể theo lời thỉnh cầu của ĐHY
Kevin Joseph Farrell, Bộ Trưởng Bộ Giáo dân, Gia
đình và Sự sống, nhân Ngày Thế giới Ông bà và
Người Cao tuổi lần thứ hai, được ĐTC Phanxicô
thiết lập, được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư của
tháng Bảy.
Sắc lệnh viết: Ơn Toàn xá này được ban “theo
các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho ông bà, người
cao tuổi và tất cả các tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh
thần sám hối và bác ái thực sự, vào ngày 24 tháng 7
năm 2022, nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người
cao tuổi lần thứ hai, sẽ tham dự Thánh Lễ trọng thể
do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Đền thờ
Vatican, hoặc các cử hành khác nhau diễn ra trên
toàn thế giới. Ơn toàn xá này có thể như một sự cầu
bầu dành các linh hồn trong Luyện ngục.”
Ơn Toàn xá này cũng được ban cho những tín
hữu sẽ dành thời gian thích đáng, bằng sự hiện diện
hoặc qua phương tiện truyền thông, để thăm viếng
những người cao tuổi đang cần hoặc đang gặp khó
khăn (chẳng hạn như người bệnh, người bị bỏ rơi,
tàn tật).
Ơn Toàn xá cũng được ban, với điều kiện tránh
xa tội lỗi và ý hướng thực hiện ba điều kiện thông
thường, cho những người già đau yếu và tất cả
những người không thể rời khỏi nhà vì một lý do
nghiêm trọng, với tinh thần tham dự vào các cử
hành thiêng liêng của Ngày Thế giới Ông bà và
Người cao tuổi, dâng những lời cầu nguyện, những
đau khổ trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa
Thương xót, đặc biệt trong khi theo dõi các cử hành
của Đức Thánh Cha hoặc các cử hành khác qua các
phương tiện truyền thông.
Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục, theo năng
quyền thích hợp, sẵn sàng và quảng đại cử hành bí
tích Hoà giải cho các tín hữu.

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

