
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“UNJUST STEWARD”  

“ĐẦY TỚ BẤT TRUNG” 
(Luke 16:1-13) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Most Precious Blood Parish 
 

25th Sunday in Ordinary Time – Year C 

Chúa Nhật 25 Thường Niên – September 18, 2022 
 

mailto:mpbparish@yahoo.com


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 

         Part Time Parish Secretary:  

         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 

 



25th Sunday in Ordinary Time – C – Chúa Nhật XXV Thường Niên  

 

Saturday, September 17th – Vigil Mass – Lễ Vọng 

5:00PM -Giỗ 3 năm LH Gioan Lasan và các LH tiên nhân 

nội ngoại (GĐ Trương Phụng Linh xin) 

  

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: Catechist  
-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 

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

26th Sunday in Ordinary Time 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
 

*Saturday, September 24th - 5:00PM - Vigil (English)  

-Lector & Prayer:    Carol C.  

-E. M.’s:     Eileen F., Nhạn Tôn 

-Music:       Shauna D. 

-Altar Servers: Livia Vu & Isabella Truong 
 

*Chúa Nhật, 25 tháng 9, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)  

-Bài Đọc và LNGD:  Trúc Nguyễn  

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

-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện. 

-Giúp Lễ: Kiet Vu & Isabella Truong 
 

*Sunday, Sept. 25th, 2022 – 9:00AM (English) 

-Lector & Prayer: Bruce C.  

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

-Music:    Youth Volunteers 

-Altar Servers: Anna Tran & Lyli Tran, Thien Vu. 
 

*Chúa Nhật, 25 tháng 9 – 10:30AM (Tiếng Việt) 

-Bài Đọc và LNGD:  Vinh Nguyễn 

-TTVTT:  Thanh Ng., Hiếu V., Thùy P., Thảo Ng.   

-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen 

-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương 

 

25th Sunday in Ordinary Time – September 18th 

Chúa Nhật XXV Thường Niên 

7:30AM (Tiếng Việt) 

 LH Phêrô (GĐ Đạo Phạm xin) 

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

 LH Maria Lê Mỹ Vân (Gia đình xin) 

 LH Maria Phan Thị Trừ (GĐ Minh-Duyên xin) 

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Tình-Ánh xin) 

9:00AM (English)  

 William Watter Schwartz (Req. by Jim & Kathy Sundstood) 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin) 

10:30AM (Tiếng Việt) 

 LH Maria Lê Mỹ Vân (GĐ Trần Quỳnh xin) 

• Cầu bình an cho tất cả các hội viên (Hội Lêgiô Mariae 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) 

Monday, September 19th - Thứ Hai 

8:30AM: -Xin đi đường bình an (GĐ Huyền-Phúc xin)  

6:00PM: -LH Maria Nguyễn Thị Tám (GĐ Bắc Nguyễn xin) 

Tuesday, Sept. 20th - Thứ Ba – Sts. Andrew Kim Taegon & 

Paul Chong Ha-sang - Paul Chong và các bạn Tử Đạo 

8:30AM -LH Maria Nguyễn Kim Liên 

6:00PM -LH Maria Lê Mỹ Vân (Hội Lêgiô Mariae xin) 

Wednesday, September 21st - Thứ Tư  

St. Matthew – Tông Đồ 

8:30AM -LH Anna (GĐ Bắc Nguyễn xin) 

6:00PM -LH Gioan Lasan Trọng Ngân (GĐ Thầy Kim xin) 

Thursday, September 22nd - Thứ Năm  

8:30AM -LH Maria Lê Mỹ Vân  

6:00PM -LH Maria Nguyễn Thị Tám (GĐ Bảng Hoàng xin) 

Friday, September – 23rd - Thứ Sáu –  

St. Pius Pietrelcina - Lễ Thánh Piô Năm Dấu  

8:30AM -Maria Nguyễn Kim Liên 

6:00PM -2LH Giuse và Agatha (GĐ Mai-Hóa xin) 

Saturday, September 24th - Thứ Bảy  

8:30AM -LH Maria Phan Thị Trừ (Hội Lêgiô Mariae xin) 

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 — The Lord never forgets the sins of 

those who take advantage of the poor (Amos 8:4-7). 

Psalm — Praise the Lord who lifts up the poor 

(Psalm 113).  

Second Reading —Pray to the Lord, who wants 

everyone to be saved (1 Timothy 2:1-8). 

Gospel — Be trustworthy in all things. Serve God, 

the only master, not mammon (Luke 16:1-13 [10-

13]).  
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:  Prv 3:27-34; Ps 15:2-5; Lk 8:16-18 

Tuesday:  Prv 21:1-6, 10-13; Ps 119:1, 27, 30,  

  34, 35, 44; Lk 8:19-21 

Wednesday:  Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-5;  

  Mt 9:9-13 

Thursday:  Eccl 1:2-11; Ps 90:3-6, 12-14, 17bc; 

  Lk 9:7-9 

Friday:  Eccl 3:1-11; Ps 144:1b, 2abc, 3-4; 

  Lk 9:18-22 

Saturday:  Eccl 11:9-12:8; Ps 90:3-6, 12-14, 17; 

  Lk 9:43b-45 

Sunday:  Am 6:1a, 4-7; Ps 146:7-10;  

  1 Tm 6:11-16; Lk 16:19-31 

 

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 

    

PRIORITIES 

Make a choice. God or money, material things, 

earthly pleasure. This is what Jesus asks us to do in 

today’s Gospel. The Pharisees and scribes, and 

many people, want it both ways. God and wealth. 

But Jesus knows that “no servant can serve two 

masters.” It is not that wealth is inherently bad, but 

the pursuit of it to the exclusion of what is good and 

righteous is. Our faith is meant to guide and shape 

the way we live. If we are followers of Jesus Christ, 

we will treat others, especially the poor and 

vulnerable, fairly and justly. We will live with 

devotion to God and let our lives speak the truth of 

God’s love for all. We will put first things first, or 

more precisely, put God and God’s ways first, 

assured that when we do, everything else will fall 

into place.  
-Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

EUCHARISTIC REVIVAL 

The Bishops of the U.S. are calling for 

a three-year grassroots revival of 

devotion and belief in the Real 

Presence of Jesus in the Eucharist. 

They believe that God wants to see a 

movement of Catholics across the 

U.S., healed, converted, formed, and 

unified by an encounter with Jesus in the Eucharist. 

Please find the October schedule for the Diocese of 

Camden below: 

Oct. 2nd – Diocesan Hispanic Celebration (Spanish)  

Divine Mercy Parish (23 W. Chestnut Ave. Vineland) 

at 2:45PM. 

Oct. 4th – General Overview on the Eucharist 

according to the Catechism of the Catholic Church 

(Vietnamese) Parish of St. Monica (2651 Atlantic 

Ave. Atlantic City, NJ) at 6:30PM.  

Oct. 4th – Why the Real Presence of Christ in the 

Holy Eucharist is REAL (English) St. Peter’s 

Church (43 W. Maple Ave., Merchantville, NJ) at 7PM 

Oct. 6th – The Meaning of the Last Supper 

(Vietnamese) Most Precious Blood Parish at 

6:30PM – Fr. Joseph An Nguyen 

Oct. 20th – Cerca de la Cruz de Jesús Estaba su 

Madre: “Cómo María Puede Ayudarnos a 

Participar en la Eucaristía.” (Spanish) Catehdral of 

the Immaculate Conception (642 Market St., Camden) 

Start time is TBD 

Oct. 20th – Why the Real Prsence of Christ in the 

Holy Eucharistic is REAL (English) St. Joseph the 

Worker Parish, St. Vincent Pallotti Church (901 

Hopkins Rd. Suite A, Haddonfield) at 7PM 

For more information, please visit: https://eucharisti 

crevivalsouthjersey.org/ 
*Please note the language of session.   



STEWARDSHIP: GIFTS 

“No servant can serve two masters.  

He will hate one and love the other,  

or be devoted to one and despise the other. 

 You cannot serve God and mammon (wealth).”  
LUKE 16:13 

 

Jesus knows that for many of us, God and money run 

“neck and neck” as top priority. Is money a “god” that 

you put before God? Living Stewardship by giving 

money to support the Church and other charity is a 

pillar of our faith, just like attending Mass every 

Sunday and participating in parish ministry. Giving 

money frees us from becoming a slave to money. It 

increases our dependence on God and our trust that 

God will provide all that we need. 
 

CATHOLIC RENEWAL 
On October 8th, 2022 Fr. Rene Canales, Fr. Franklin 

Opara, and Fr. Damian Anumba will be hosting a 

“Catholic Renewal” session at St. John Paul II 

Regional School (55 Warwick Rd. Stratford, NJ 

08084). This full 1-day event will consist of Divine 

Mercy Chaplet, Healing Service, Rosary Mass, 

Eucharistic Procession & Benediction with confession 

and adoration during the day from 9AM to 9PM. Pre-

registration tickets are $40 and tickets bought at the 

door at $50. For more information please visit 

www.CamdenDioceseCatholicRenewal. org 
 

FEAST DAYS OF THE WEEK 

Sept. 20: Sts. Andrew Kim Taeon & Paul Chong Hasang 
St. Andrew Kim Tae-gon is the first native-born 

Korean priest, and is patron saint of Korea. He was 

martyred with nearly 10,000 other Koreans, mostly 

lay people, before Christianity was tolerated in Korea 

in 1884. 

Paul Chong Hasang was the son of converts to 

Christianity—he was born in 1795 and though several 

members of his family were also martyred, he also 

sought the faith. He took a job serving a government 

interpreter, which allowed him to travel to Beijing. 

There, he asked the bishop to establish a diocese in 

Korea and send priests, which happened in 1825. 

When he visited Korea in 1984, Pope St. John Paul II 

canonized Andrew and Paul, along with 98 other 

Koreans and three French missionary priests. Of the 

group, 47 were lay women and 45 were lay men 

September 21 – St. Matthew 
The Apostle Matthew, also known as Saint Matthew 

and Levi, was one of the twelve disciples of Jesus 

Christ. He is traditionally regarded as the author of the 

Gospel of Matthew. When Jesus called Matthew to 

follow him, he was a tax collector - one of the most 

reviled professions in ancient Judaism. St. Matthew is 

the patron saint of tax collectors and accountants.  

 

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. 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.  
 

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.  
 

CATECHETICAL SUNDAY 

This year’s Catechetical Sunday theme is "This is 

My Body Given for You." On behalf of Most 

Precious Blood Parish, we would like to thank the 

many volunteer catechists that have said “Yes” to 

God’s call of being transmitters of faith. Our 

catechists spend untold hours in preparation and 

teaching time each weekend in order to pass on the 

Catholic faith to a new generation of believers and 

we are truly grateful for everything that you do!  
 

Prayer for Catechists 

Loving Father,   

we pray today for our catechists.  

We thank you for their gift of 

ministry in your Church. 
 

Grant them your wisdom that they may grow in 

the understanding and teaching of your Word. 

Grant them also your love that they may be 

fruitful heralds of your Word  

and lead others to love you. 
 

Pour forth your Holy Spirit upon them  

to grant them wisdom about what is important; 

knowledge of the truths of faith;  

understanding of their meaning;  

right judgement about how to apply them in life; 

courage to persevere even in the face of adversity; 

reverence before all that is sacred and holy;  

and that loving zeal which 

leads others to a transforming  

encounter with your Son. 
 

We pray this through Christ, our Lord. 

 Amen. 



CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – 18 tháng 9, 2022 
 

GOSPEL: Lk 16:10-13 

A reading from the Holy Gospel according to Luke,  

      Jesus said to his disciples: "The person who is 

trustworthy in very small matters is also trustworthy 

in great ones; and the person who is dishonest in 

very small matters is also dishonest in great ones. If, 

therefore, you are not trustworthy with dishonest 

wealth, who will trust you with true wealth? If you 

are not trustworthy with what belongs to another, 

who will give you what is yours? No servant can 

serve two masters. 

     He will either hate one and love the other, 

or be devoted to one and despise the other. 

You cannot serve both God and mammon." 

The Gospel of the Lord.  

 

 
 

PHÚC ÂM: Lc 16, 10-13 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.  

     "Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai trung tín 

trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai 

gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc 

lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc 

tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật 

cho các con? 

     "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì 

hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục 

chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi 

Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".     

Tin Mừng của Chúa.  
 

ĐIỀU NHỎ BÉ 

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín 

trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì 

cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16,10) 
 

Suy Niệm: Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé dường 

như chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng bạn nên nhớ 

rằng tấm lụa mượt mà kia được dệt bằng những sợi 

tơ như thế. Cuộc đời chúng ta được kết dệt bằng 

biết bao việc nho nhỏ được trải trong khắp cả đời 

sống thường ngày. Từng giây, từng phút trong đời, 

những cử chỉ yêu thương, một lời nói dịu dàng, một 

hy sinh kín đáo, một cái nhìn cảm thông, một ý 

tưởng ngay lành, tất cả những điều đó, từng chút, 

từng chút một, sẽ dệt nên cuộc sống tươi đẹp, hào 

hùng nhuốm đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Chính 

Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta: “Ai trung tín trong 

việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất 

lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong 

việc lớn.” 

Mời Bạn: Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su tại Na-da-

rét, Chúa đã trung tín với bổn phận hằng ngày để 

chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa cũng mời bạn 

hôm nay và trong cả cuộc đời hãy làm những việc 

tầm thường của bổn phận với lòng yêu mến Chúa. 

Chia sẻ: Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc 

cao thượng khi bạn có một việc giúp ích nho nhỏ để 

đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân? 

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa mời gọi hôm 

nay tôi sẽ cố gắng chu toàn bổn phận hằng ngày, 

bổn phận đối với Chúa và đối với những người thân 

yêu của tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho 

con biết trung thành với Chúa khi làm những việc 

tầm thường nhỏ mọn trong đời sống hằng ngày của 

con để chứng tỏ lòng con yêu mến Chúa. 

 

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).  
 

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

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

mỗi sáng Chúa Nhật. Hiện tại có trên 170 em ghi danh 

học từ lớp mẫu giáo đến lớp thêm sức.  

-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 đã bắt đầu học vào sáng thứ bảy 

từ 10 giờ đến 12 giờ trưa hàng tuần. Hiện tại có trên 

100 em ghi danh học từ lớp mẫu giáo đến lớp 6. 

-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. 
 



ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận  

là chứng nhân vĩ đại 

     Trong thánh lễ kính nhớ 20 năm ngày mất của 

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Thuận, khởi đi từ chính những kinh nghiệm lao tù 

của Đức Cố Hồng Y, ĐHY Giovanni Battista Re, 

niên trưởng Hồng y đoàn, nói: ĐHY Phanxicô 

Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân vĩ đại trong đời 

sống đức tin của một người không chỉ sống đức tin 

nhưng còn chịu đau khổ vì chính đức tin của mình 

trong suốt 13 năm tù đày. 

     Roma – Sáng thứ Sáu, ngày 16/9/2022, ĐHY 

Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đã 

chủ sự lễ giỗ 20 năm ngày mất của ĐHY Phanxicô 

Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Vương cung Thánh 

đường Santa Maria in Trastevere. Hiện diện trong 

thánh lễ còn có ĐHY Gorge Pell, ĐHY Lazzaro 

You Heung-Sik – Tổng trưởng bộ Giáo sĩ, các linh 

mục đến từ Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn 

diện, Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma và các tín hữu 

cũng như các bạn bè thân hữu cùng các đại diện của 

các tổ chức đang tiếp tục cầu nguyện với ngài tại 

các vùng nước Ý, cũng như tại các nước khác của 

châu Âu.  

     Mở đầu bài giảng, ĐHY chủ tế nhắc lại kinh 

nghiệm giữa ngài và Đức Cố Hồng Y Phanxicô qua 

những lần gặp gỡ. Theo ấn tượng của ĐHY chủ tế 

về Đức Cố Hồng Y Phanxicô, ngài là người tử tế, 

hiền lành, và luôn có phong thái bình an dù đã đi 

qua cuộc đời đầy đau khổ.  

     Trong bài giảng, ĐHY chủ tế đề cập về ba bản 

văn quan trọng vốn phản ánh tinh thần của Đức Cố 

Hồng Y Phanxicô. 

Chọn Chúa hơn là việc của Chúa. ĐHY chủ tế 

chia sẻ: khi Đức Cố Hồng Y Phanxicô giảng cho 

giáo triều Roma năm 2000. Chọn lựa nền tảng của 

ĐHY nằm ở việc ngài phân biệt rõ giữa việc chọn 

Chúa và chọn công việc của Chúa. Nhớ lại kinh 

nghiệm khi mới bị bắt, biệt giam, ĐHY nghĩ tới 

đoàn chiên đang đau khổ và không phục vụ được, 

kinh nghiệm này khiến cho ĐHY bị dằn vặt, bị nỗi 

đau lớn nhất. Vào một đêm, ĐHY nghe được tiếng 

nói trong tâm hồn có lời phân biệt rất rõ ràng: Công 

việc của Chúa là quan trọng, nhưng Chúa mới là 

nền tảng, kinh nghiệm này đã đem lại sự bình an để 

đi qua 13 năm lao tù của ĐHY với sự bình an vì 

ngài tin ngài luôn có Chúa ở cùng. 

Chứng nhân hoà giải. ĐHY chủ tế đề cập về sự hoà 

giải trong Tin mừng: nếu khi anh sắp dâng lễ vật 

trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang 

có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó 

trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, 

rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5, 20-26). ĐHY 

Re nhắc lại nếu chúng ta không có trái tim hoà bình, 

thì sự hiệp thông và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ 

không làm Thiên Chúa vui lòng. Nơi Đức Cố Hồng 

Y Phanxicô, ngài là chứng nhân sống lời mời gọi 

trên của Đức Giêsu, và đã sống sự hoà giải để hiệp 

thông với anh chị em của mình. 

Sống mật thiết với Đức Mẹ. ĐHY chủ tế đề cập đến 

cuộc phỏng vấn của Đức Cố Hồng Y Phanxicô với 

báo Quan sát viên Roma, trong đó Đức Cố Hồng Y 

Phanxicô đề cập đến việc ngài bị bắt vào ngày 

15/8/1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và được trả 

tự do vào ngày 21/11/1988, lễ Đức Mẹ dâng mình 

trong đền thờ sau 13 năm tù đày. Biến cố này khiến 

ĐHY nhớ lại kinh nghiệm khi còn là một linh mục 

trẻ trên chuyến hành hương tới Lộ Đức: lời Đức Mẹ 

hứa với thánh nữ Bernadette về “niềm vui và đau 

khổ ở đời này” không chỉ ứng nghiệm với thánh nữ, 

nhưng còn ứng nghiệm với chính ngài. Nơi Đức Cố 

Hồng Y Phanxicô, ngài có lòng yêu mến đặc biệt 

với Đức Mẹ và cả cuộc đời, sứ mạng đều xoay 

quanh Đức Mẹ. 

Cuối cùng, ĐHY chủ tế nhắc lại, chúng ta có một 

chứng nhân vĩ đại trong đời sống đức tin và ước 

mong mẫu gương của Đức Cố Hồng Y Phanxicô 

đồng hành trong hành trình đức tin của mỗi người 

chúng ta. 
 

Kinh Lạy Cha trên bức tường của một phòng tra 

tấn 
     Các quan chức Ukraine cho biết có một phòng tra tấn 

do quân đội Nga thiết lập tại Balakliia vừa được giải 

phóng. Serhiy Bolvinov, người đứng đầu Cục Cảnh sát 

Điều tra Quốc gia Khu vực Kharkiv, nói rằng ít nhất 40 

người đã từng bị giam giữ trong thời gian thành phố bị 

quân Nga chiếm đóng. 

     Các phóng viên của BBC đã vào thăm phòng tra tấn. 

Họ chứng kiến tận mắt một kinh nghiệm đức tin gây xúc 

động. Các tù nhân đã dùng móng tay của mình cào lên 

trên tường những lời của Kinh Lạy Cha, cùng với những 

vạch để đếm bao nhiêu ngày họ bị giam trong tầng đầu 

địa ngục khủng khiếp. BBC cũng đã báo cáo một số 

chứng từ của những người dân địa phương. 

     Artem, sống ở thành phố Balakliya thuộc tỉnh 

Kharkiv nói với BBC rằng anh bị người Nga giam giữ 

hơn 40 ngày và bị tra tấn bằng điện giật. Tâm điểm của 

sự tàn bạo là đồn cảnh sát của thành phố, nơi mà lực 

lượng Nga sử dụng làm trụ sở chính. 

     Anh nói, người Nga muốn bảo đảm rằng tất cả những 

người bị đưa vào đây có thể nghe thấy những tiếng rên la 

đau đớn bằng cách tắt hệ thống thông gió ồn ào của tòa 

nhà… 

     “Họ đã tắt nó đi để mọi người có thể nghe thấy những 

người khác hét lên như thế nào khi họ bị điện giật,” anh 

nói với BBC. “Họ đã cho điện giật một số tù nhân mỗi 

ngày”. Tình trạng các phụ nữ còn bi thảm hơn, họ cũng 

bị điện giật trong khi bị buộc phải khỏa thân, và trong 

nhiều trường hợp họ đã bị hãm hiếp. 



 

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

