
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“HÔM NAY ỨNG NGHIỆM ĐOẠN KINH THÁNH 

MÀ TAI CÁC NGƯỜI VỪA NGHE “. (Luke 4:21) 
 

 

 

 
 

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Chúa Nhật thứ III Thường Niên 

January 23rd, 2022  

445 White Horse Pike – West Collingswood, NJ 08107 

Phone: (856) 854-0364 – Fax: (856) 869-5129 
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*Website: www.mpbparish.org - *Email: mpbparish@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa 
Most Precious Blood Parish 

 

http://www.mpbparish.org/
mailto:mpbparish@yahoo.com


 

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor    Mrs. Tuyen Nguyen, C.R.E 

Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar     Mr. Việt Lê, Vietnamese School 

Rev. Mr. Kim Nguyen, Retired    Ms. Van Vu, Bookkeeper  
        Parish Volunteer Secretary:   

        Vinh Nguyen & Alysa Do 

 
  

               

     
 
 

 

SCHEDULE OF SERVICES 
 

Saturday Morning: 8:30AM (Vietnamese) 

Saturday Vigil: 5:00PM (English) 

Sunday: 07:30AM (Vietnamese),  

09:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese) 

Holy Day: Vigil 7PM (Bilingual), 

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

Monday-Friday: 8:30AM (English) 

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

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.  
 

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 

 



3rd Sunday in Ordinary Time – January 23rd, 2022  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Saturday Vigil, January 22nd, 2022 

5:00PM (English) – Fr. Raymond Sơn Trần, CSF 

 Các LH thai nhi (GĐ Họ Nguyễn xin) 

• Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình (Một gia đình xin) 
 

Sunday, January 23rd, 2022 

7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Tạ ơn Chúa và cầu bình an (GĐ Đức-Hạnh xin) 

• Tạ ơn Chúa và theo ý nguyện riêng (GĐ Xuyen Nguyễn xin) 

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Huyền Đinh xin) 

9:00AM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Cầu cho Đỗ Quang Huy mau lành bệnh (Thủy Nguyễn xin) 

 LH Gioan Lâm và Tạ ơn Đức Mẹ (GĐ Ngân Nguyễn xin) 

10:30AM (Việt) -Cha Giuse Nguyễn Phú An 

 LH Maria Ngô Thị An (GĐ Ông Cao Chu Hường xin) 

• Tạ ơn và gia đình bình an (Trần T. Thanh và Thanh Thảo xin) 

• Cầu cho bà Nhường khỏi bệnh (GĐ bà Nhường xin) 

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

 LH Tôma Bùi Đức Quỳnh (GĐ Bùi Đức Hùng xin) 

 LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin) 

 LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin) 

 2LH Giuse và Maria (GĐ Bà Thược xin) 

• Xin ơn chữa lành cho con gái (Một gia đình xin) 
 

Monday, January 24th, 2022 – St. Francis de Sales 

8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Kevin Hendricks (Req. by Bruce-Anne Caruso) 

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

 Lễ Giỗ LH Phêrô (GĐ Thành-Ngần xin) 
 

Tues., Jan. 25th - The Conversion of St. Paul the Apostle  

8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen 

 LH Maria Lê Kim Khánh (Một gia đình xin) 

6:00PM(Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF 

 Cầu cho 2LH Maria (GĐ Bảng Hoàng xin) 
 

Wednesday, Jan. 26th – Sts. Timothy & Titus 

8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF 

 Kevin Hendricks (Req. by Van Vu) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Cầu cho Đỗ Quang Huy mau lành bệnh (Thủy Nguyễn xin) 
 

Thursday, January 27th, 2022 – St. Angela Merici 

8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen 

• Cầu cho Đỗ Quang Huy mau lành bệnh (Thủy Nguyễn xin) 

6:00PM (Viet) –Cha Raymond Son Tran, CSF 

• Xin ơn chữa lành cho con gái (Một gia đình xin) 
 

Friday, January 28th, 2022 – St. Thomas Aquinas 

8:30AM (English) – Fr. Raymond Son Tran, CSF 

• Cầu cho Đỗ Quang Huy mau lành bệnh (Thủy Nguyễn xin) 

6:00PM (Viet) – Cha Giuse Nguyễn Phú An 

• Tạ ơn mọi hồng ân Chúa ban cho nhân loại (Một GĐ xin) 
 

Saturday, January 29th, 2022  

8:30AM (Viet) -Cha Raymond Son Tran, CSF 

• Cầu cho Đỗ Quang Huy mau lành bệnh (Thủy Nguyễn xin) 

 

MINISTRY SCHEDULE 

Phụng Vụ Trong Các Thánh Lễ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý Lễ  Xin TrongTuần 
 

 
3rd SUNDAY IN ORDINARYTIMEUNDAY – YEAR C 

Chúa Nhật thứ III Thường Niên – Năm C  

*Saturday, Jan. 22nd, 2022 - 5:00PM – Vigil (English) 

Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:  Tom B.   

E. M.’s:        Mary Ann W., Fred T.   

Music:         Shauna D. 

Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong 

*Chúa Nhật, 23 tháng 1, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:  Trúc Nguyễn   

TTVTT:   Bảng Hoàng, Võ Nguyễn, Vĩ Phạm, Tuấn Vũ  

Thánh Nhạc:  Nhóm Tình nguyện 

Giúp Lễ:  Kiệt Vũ & Isabella Truong 

*Sunday, January 23th, 2022 – 9:00AM (English) 

Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF 

Lector & Prayer:    CJ. K     

E. M.’s:    Ray C., Thi Tran, Thiện Lê    

Music:         Youth Volunteers.  

Altar Servers: Joseph Ng., James Ng. & Vy Do 

*Chúa Nhật, 23 tháng 1, 2022 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An 

Bài Đọc và LNGD:  Xuân Vũ 

TTVTT:  Hải Đỗ, Hiếu Võ, Ngần Nguyễn, Hương Đỗ 

Giúp Lễ: Tiffany Nguyễn, Long Ngo 

Thánh Nhạc:  Ca Đoàn Trinh Vương 
--------------------------------------------------------- 

4th SUNDAY IN ORDINARYTIMEUNDAY – YEAR C 
Chúa Nhật thứ IV Thường Niên – Năm C  

*Saturday, Jan. 29th, 2022 - 5:00PM – Vigil (English) 

Presider: -Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:  Frances C.   

E. M.’s:        Eileen F., Nhạn Tôn   

Music:         Shauna D. 

Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong 

*Chúa Nhật, 30 tháng 1, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

Chủ Tế: -Cha Trần Thái Sơn, CSF 

Bài Đọc và LNGD:  Huyền Đinh   

TTVTT:   Duyên Ng., Thuận Ng., Steven Ng., Liên Ng.  

Thánh Nhạc:  Nhóm Tình nguyện 

Giúp Lễ:  Kiệt Vũ & Isabella Truong 

*Sunday, January 30th, 2022 – 9:00AM (English) 

Presider: -Fr. Joseph An Nguyen 

Lector & Prayer:    Judy P.     

E. M.’s:    Michael P., Thi Tran, Thiện Lê    

Music:         Youth Volunteers.  

Altar Servers: Anna & Lily Tran, Kadin Ng., Long B. Ng. 

*Chúa Nhật, 30 tháng 1 – 10:30AM - TẾT (Song Ngữ) 

Chủ Tế: -Đức Cha Dennis Sullivan, D.D 

Bài Đọc và LNGD:  Trực Nguyễn & Hân Nguyễn 

TTVTT:  Đức Cha, các Cha và các Sơ 

Giúp Lễ: Six Altar Servers 

Thánh Nhạc Tết Nguyên Đán:  Ca Đoàn Trinh Vương 

 

 

 

 



Third Sunday in Ordinary Time 
GOD’S LAW 

  

     Scripture has always held God’s law to be the 

path to human happiness. In today’s first reading, 

Ezra the priest reads the scroll of the law to the 

people returned from exile. They weep—then are 

joyful. Israel’s relationship with God had always 

been defined by how they kept and lived God’s law. 

The author of Psalm 96 likewise praises the law of 

God as the source of wisdom, joy and 

enlightenment, purity and justice.  

     In his advice to the bickering Corinthians, Paul 

points out that, just as God has made all parts of a 

human body essential for the health of the whole, 

living as “Christ’s body” requires that each member 

be recognized as necessary for the good of all. 

Finally, in Luke’s Gospel Jesus claims that the 

Spirit is sending him to relieve human suffering. 

Like Ezra, he is reading from a scroll, proclaiming 

God’s “law” of mercy to those in need. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Ezra read from the book of the law 

of God to the assembled people. They understood and 

accepted the law (Neh. 8:2-4a, 5-6, 8-10). 

Psalm — Your words, Lord, are Spirit and life. 

Second Reading — As the body with its many parts is 

still one body, so it is with Christ (1 Cor. 12:12-30. 

Gospel — While attending worship in the Nazarean 

synagogue, Jesus reads from the prophet Isaiah and 

declares himself to be the fulfillment of the prophecy. 

(Luke 1:1-4; 4:14-21).  
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: 2 Sm 5:1-7, 10; Ps 89:20-22; Mk 3:22-30 

Tuesday: Acts 22:3-16 or 9:1-22; Ps 117:1bc, 2;  

     Mk 16:15-18 

Wednesday: 2 Tm 1:1-18; Ps 89:4-5; Mk 4:1-20 

Thursday: 2 Sm 7:18-19; Ps 132:1-5; Mk 4:21-25 

Friday: 2 Sm 11:1-4a; Ps 51:3-7, 10-11; Mk 4:26-34 

Saturday: 2 Sm 12:1-7a; Ps 51:12-17; Mk 4:35-41 

Sunday: Jer 1:4-5, 17-19; Ps 71:1-6, 15, 17; 1 Cor 

12:31 — 13:13 [13:4-13]; Lk 4:21-30 

 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 

Sunday: Third Sunday in Ordinary Time;  

Monday: St. Francis de Sales 

Tuesday: The Conversion of St. Paul the Apostle;  

Week of Prayer for Christian Unity ends 

Wednesday: Ss. Timothy and Titus 

Thursday: St. Angela Merici 

Friday: St. Thomas Aquinas 

Saturday: Blessed Virgin Mary 

 

PRAYER OF THE WEEK 

Third Sunday in Ordinary Time 

Almighty ever-living God, 

direct our actions according to your good pleasure, 

that in the name of your beloved Son 

we may abound in good works. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 

-How can I allow God to direct my actions this 

week? Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 

2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All 

rights reserved. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 
 

PARDON QUICKLY 

If you have anything to pardon, pardon quickly. 

Slow forgiveness is little better than no forgiveness. 

—Sir Arthur Pinero 
 

ELUSIVE HAPPINESS 

Happiness will never be ours if we do not recognize 

to some degree that God’s blessings were given us 

for the well-being of all. —Anonymous 
 

WINTER WARMTH 

One kind word can warm three winter months. 

—Japanese proverb 
 

QUOTES 

-"It is not lengthy prayers, but generous deeds that 

touch God's heart." — St. Arnold Janssen 
 

-"While the world changes, the cross stands firm." 
— St. Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITHE TAX STATEMENT 
If you wish to receive a statement of your 2021 
tithing, please fill out this form and drop it in the 
offertory basket or bring it to the Rectory. 
  

Name: _________________________________ 
 

Address: _______________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Tel.#: ___________________ Env. #: _______ 



 

 

Cầu Nguyện cho các bệnh nhân 
 

Carol McConaghy Liên Kim Nguyễn  

Dennis Gormley Bà Nguyễn Thái  

Christine Sanford Glenn Noble 

Frances Pommer  Josephine Conway 

Gerald Dankel Loretta Wnuk  

John Scanlon Margarita Hernandez 

Nelson Robinson  Loan Lê 

John Mulholland & Danica Duy Vũ 

Bà Trần Thị Ly  William Loges 

Ông Nguyễn V. Long Vũ Thị Gương 

Lorraine Desrocher  Bà Nguyễn Thị Phi  

Vincent Patrone Ông Trần Văn Lan 

Tina Lê  Tuyến Nguyễn  

Bà Nguyễn Nhường     Nguyệt Nguyễn 

     
 

************ 

3rd Sunday of Ordinary Time 

Stewardship Sharing 

“Go, eat rich foods and drink sweet drinks, and 

allot portions to those who had nothing 

prepared…” (NEHEMIAH 8:10). 

 Ezra’s instructions to the people show us that God 

does not forbid us from enjoying the good things in 

life. He wants us to be happy! However, God 

expects us to be grateful for all that He has given us 

and through our Stewardship to generously share 

our blessings with those who are in need. Now 

here’s the hard part – to share all we have without 

expecting anything in return.  

 

 

 
     This year our theme for the 2022 House of 

Charity is ‘From Many… One Body’. Our parish 

goal is remained $40,300 for the 2022 Campaign. 

We now invite all parishioners to participate in this 

important effort. 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.  

 

PARISH SECRETARY 

Location: St. Clare of Assisi, Swedesboro, NJ 

Status: Full Time 

Submit resume to JSquarcia@stclarenj.org 

Shravan Kumar’ of the 

21st century… Son 

walked 12 km with 

father on his back to get 

vaccine 
 

January 16, 2022 by Hindustan News Hub 

 

• Son walked 12 km to get father vaccinated in 

Brazil. 

• The person reached the center to get the vaccine 

done by putting the elderly father on his back. 

• The picture was taken by Doctor Jennings 

Brasilia 

     The picture of a person from the tribal 

community in Amazon, Brazil is attracting the 

attention of people on social media these days. 

Although the picture is quite simple but the story 

behind it is really emotional. In the picture, a man is 

seen carrying his father on his back to get the 

corona vaccine. 24-year-old Tawi reached the 

vaccination center carrying his 67-year-old father 

on his back and both of them got the vaccines done. 

     According to media reports, Tawi walked for 6 

hours to reach the vaccination center and again for 6 

hours to return. Dr Eric Jennings Simoes, who 

captured the picture on his camera, said the elderly 

Wahoo has very little vision. They find it difficult to 

walk due to chronic urinary problems. Speaking to 

BBC News Brasil, Simos said that it shows the 

lovely relationship between them. 

      This picture was taken in January 2021 when 

the vaccination campaign against Corona started in 

Brazil. On January 1 this year, Dr Simos posted it 

on Instagram and termed it as ‘the most memorable 

moment of the year 2021’. This picture is a 

testament to how complex a vaccination campaign 

is in one of the world’s most remote areas. Tawi 

and Wahoo are from the Zo’ae indigenous 

community. The community lives in isolation from 

the world in dozens of villages in the northern Para 

state. When the vaccination campaign began in 

Brazil, these indigenous people were considered the 

‘primary group’. They are so spread that if the 

officials went from village to village to vaccinate 

them, it would have taken several weeks… 

According to official figures, 853 people from these 

communities have died due to Kovid-19 in Brazil. 

However, indigenous rights groups say the number 

is much higher. 

 

mailto:JSquarcia@stclarenj.org
https://hindustannewshub.com/author/hnhtanmaysoft/


CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN - Ngày 23, tháng 1, 2022 

GOSPEL: Luke 1:1-4; 4:14-21 

A reading from the Holy Gospel according to John, 

    Since many have undertaken to compile a 

narrative of the events that have been fulfilled 

among us, just as those who were eyewitnesses 

from the beginning and ministers of the word have 

handed them down to us, I too have decided, after 

investigating everything accurately anew, to write it 

down in an orderly sequence for you, most excellent 

Theophilus, so that you may realize the certainty of 

the teachings you have received. 

     Jesus returned to Galilee in the power of the 

Spirit, and news of him spread throughout the 

whole region. He taught in their synagogues and 

was praised by all. He came to Nazareth, where he 

had grown up, and went according to his custom  

into the synagogue on the sabbath day. He stood up 

to read and was handed a scroll of the prophet 

Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage 

where it was written: 

The Spirit of the Lord is upon me, 

because he has anointed me  

to bring glad tidings to the poor.  

He has sent me to proclaim liberty to captives and 

recovery of sight to the blind,  

to let the oppressed go free,  

and to proclaim a year acceptable to the Lord. 

     Rolling up the scroll, he handed it back to the 

attendant and sat down, and the eyes of all in the 

synagogue looked intently at him. He said to them, 

“Today this Scripture passage is fulfilled in your 

hearing.” The Gospel of the Lord. 

--------------------- 

PHÚC ÂM: Luca 1: 1-4; 4: 14-21 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

     Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến 

cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu 

đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại 

cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi 

tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết 

cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân 

lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. 
      Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền 

lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp 

cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các 

hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến 

Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen 

của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. 

Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho 

Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp 

ngay đoạn chép rằng: 

      "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức 

dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho 

người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám 

hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, 

cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những 

kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen 

thưởng". 
     Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và 

ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm 

chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm 

nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi 

vừa nghe".  Tin mừng của Chúa. 
 

------------------------------------------------ 

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA 
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su 

trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra 

khắp vùng lân cận.” (Lc 4,14) 
Suy Niệm: Chúng ta đang sống trong tuần lễ Cầu 

nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô giáo: Chính thống - 

Tin lành - Anh giáo - Công giáo, cầu nguyện cho 

những người cùng tuyên xưng Chúa Ki-tô là Đấng 

Cứu thế được nên một như ước nguyện của Ngài 

“để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 

17,22). Một trong những sáng kiến để đánh dấu 

tuần lễ này là việc Đức giáo hoàng Phan-xi-cô chọn 

Chúa Nhật III Thường niên là Chúa Nhật LỜI 

CHÚA, vừa nhắc nhớ vai trò quan trọng của Lời 

Hằng Sống, vừa để Lời Chúa nối kết các Ki-tô hữu 

thuộc các giáo hội. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta 

chìa khóa của hiệp nhất là hãy để Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn bạn như Chúa Giê-su đã được Chúa 

Thánh Thần thúc đẩy. Bởi hiệp nhất là ơn từ trên 

cao, chứ không phải chỉ riêng tự sức con người.  
    

Mời Bạn: Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giê-

su THƯỜNG vào hội đường như vẫn quen làm; 

Ngài MỞ Sách thánh và ĐỌC. Bạn cũng hãy làm 

điều đó, để Chúa Nhật LỜI CHÚA có ý nghĩa và 

đem lại sức sống mới cho bạn. Bởi Đức Giê-su, 

Chúa của bạn, là Đấng đã ứng nghiệm lời Kinh 

thánh đã phán từ ngàn xưa. 
 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Lời  Chúa cho con 

sự sống đời đời. Thế nhưng, con chỉ quen đọc “Lời 

kinh” mà chưa đọc “Lời Chúa”. Xin cho các giáo 

hội Ki-tô có những sáng kiến về Lời Chúa, để chúng 

con được nên một với nhau, cùng làm chứng cho 

Chúa. Amen. 

 



 
 

QŨY BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC 
Chủ đề cho Qũy Bác Ái Địa Phận năm nay là “Tuy 

Có Nhiều Chi Thể… Nhưng Một Thân Xác”. Số 

tiền Tòa Giám Mục ấn định cho giáo xứ chúng ta 

phải đóng là $40,300 (như năm trước, không thay 

đổi). Xin mỗi gia đình đóng góp $200 cho Qũy Bác 

Ai Địa Phận (ít hoặc nhiều hơn, tùy khả năng hoàn 

cảnh mỗi gia đình). Chân thành cám ơn!  

---------------------- 

Người con cõng cha đi bộ 

12 tiếng đồng hồ để tiêm 

vắc-xin khiến bác sĩ rơi lệ 
 

     Một tấm hình đang lan 

nhanh khắp thế giới ghi lại một 

thanh niên trẻ cõng người cha 

67 tuổi trên vai trong suốt 12 giờ. Mục tiêu của 

cuộc hành trình này là gì? Đó là để tiêm vắc xin 

Covid cho người cha già. 

     Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, cậu thanh 

niên Tawy Zóé, 24 tuổi, đã đi bộ băng qua rừng 

nhiệt đới Amazon, cùng với người cha tàn tật Wahu 

của mình. Anh ta làm một chiếc ghế cho cha mình 

ngồi bằng những sợi dây rừng và cõng người cha 

ngồi trên chiếc ghế ấy. Sáu giờ để đi và sáu giờ để 

trở về đối với hai cha con người bản địa sống ở 

miền bắc Brazil. 

     Khi đến trung tâm y tế, họ tìm thấy bác sĩ 

Jennings Simões. Vị bác sĩ xúc động trước chiến 

công anh dũng đã chụp ảnh chung với họ. Simões 

đã chia sẻ nó trên Instagram như một hình ảnh biểu 

tượng của năm 2021 vừa kết thúc. “Khoảnh khắc 

phi thường nhất của năm 2021 - bác sĩ viết trong 

chú thích kèm theo tấm ảnh”. 

Vị bác sĩ cho biết: 

     “Cậu thanh niên Tawy Zoé đưa cha của mình là 

ông Wahu Zoé đến chích mũi vắc-xin đầu tiên 

chống lại covid-19. Tawy đã đưa cha mình đi 6 giờ 

trong một khu rừng với những ngọn đồi, con suối và 

chướng ngại vật để đến căn cứ của chúng tôi. Sau 

khi tiêm vắc-xin, anh ấy lại đặt cha mình trên lưng 

và đi bộ thêm 6 tiếng nữa về làng. Năm 2022 đã đến 

và không có trường hợp COVID-19 nào được ghi 

nhận trong vùng.” 

     Nhóm của bác sĩ Jennings đã lên kế hoạch tiêm 

phòng cho người dân bản địa: “Chúng tôi đã cùng 

nhau xây dựng cách thức an toàn nhất để tiến hành 

– vị bác sĩ 52 tuổi, người đã tham gia chăm sóc 

người dân trong rừng trong 20 năm qua - cho biết. 

Chúng tôi sử dụng một số túp lều trong những ngôi 

làng gần căn cứ của chúng tôi, những nơi mở và 

thoáng mát, nơi người dân không cư ngụ. Mỗi gia 

đình đã được tiêm vắc xin riêng biệt và họ đi theo 

những con đường mà chỉ họ mới biết, để tránh tình 

trạng giao nhau giữa các nhóm”. 

     Cho đến nay, đại dịch đã ảnh hưởng đến 57,000 

người bản địa Brazil và giết chết 853 người, theo dữ 

liệu từ Bộ Y Tế Brazil. VietCatholicNews 

----------------- 

TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 
     Như giáo xứ đã thông báo, năm nay giáo xứ sẽ tổ 

chức Tết nguyên đán Nhâm Dần vào 2 cuối tuần (30 

tháng 1 và 6 tháng 2). Tuy nhiên, vì hoàn cảnh dịch 

bệnh bùng phát nên giáo xứ đã phải hủy bỏ chương 

trình Tết của các em học sinh 2 trường Việt ngữ và 

giáo lý, chương trình ca nhạc Chúa Nhật 6 tháng 2 

cũng phải hủy bỏ.  

     Dù phải giới hạn việc tổ chức Tết, nhưng giáo xứ 

hân hoan chào đón Đức Cha Sullivan, Giám Mục 

Giáo Phận Camden, người cha đầy lòng yêu thương 

và qúy mến người Việt Nam đến ăn Tết với chúng 

ta. Chương trình Tết của giá oxứ như sau: 

1. Thánh Lễ: Đức Cha Sullivan sẽ chủ tế thánh lễ 

lúc 10:30 sáng Chúa Nhật, 30 tháng 1, năm 2022.  

2. Lộc Thánh: Ngay sau thánh lễ Đức Cha sẽ phát 

“Lộc Thánh” của giáo xứ cho mọi người.  

3. Đốt Pháo Mừng Xuân: Sau khi nhận “Lộc 

Thánh”, Đức Cha sẽ ra sân cỏ cạnh nhà thờ, châm 

ngòi pháo để mừng Xuân và xua đuổi mọi tác hại 

hiểm độc của Covid, bệnh tật và sự dữ. Trong lúc 

đốt pháo, các em sẽ múa lân. Ai có bao “lì xì” mừng 

Tết cho đoàn lân, xin chuẩn bị trước (vì các em sẽ 

không múa lân trong hội trường). 

4. Nghi Thức Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên và Tiệc 

Xuân: Sau khi đốt pháo mừng Xuân, kính mời cộng 

đoàn ghé sang Hội Trường Lòng Thương Xót để có 

nghi thức thắp hương kính nhớ ông bà tổ tiên, chào 

cờ Mỹ-Việt. Sau các nghi thức kết thúc, Quán Quê 

Hương sẽ phục vụ các món ăn thuần túy Việt Nam. 

Có chương trình hát Karaoke giúp vui.  

    Ông bà anh chị em nào cảm thấy khỏe, không có 

triệu chứng ốm đau, xin đến vui Tết với Đức Cha và 

giáo xứ!  
 

TẾT – VIETNAMSE NEW YEAR 2022 
We would like to invite everyone to the Annual 

Vietnamese New Year Celebration. The Mass of 

Vietnamese New Year will be celebrated by Bishop 

Sullivan next Sunday (Jan. 30th) at 10:30AM followed 

by the lighting of firecrackers and party in the Parish 

Hall. If you feel well, please come to experience the 

Eucharistic celebration for the Year of the Tiger.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

 

 

 

 
 
 

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 

Sean Vũ 
 

 
 
 
 

*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 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

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 

 

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. 
 

 
   

 

 

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

(856) 432-6862 hoặc 6863 
Phoasia1@gmail.com 

              
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC 
 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ 
 

 

 
 

 
 

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 

 

www.taxCPA4u.com 

  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  

 
 

 

  Wins HVAC 
  Heating & 

Air Conditioning 
 

Please Call: 
Xin liên lạc: (215) 760-3029 

 

 

z 

mailto:mfalivernini@verizon.net

