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Christ, The King Sunday
Lễ Chúa Kitô Vua (November 20, 2022)

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

"Jesus, remember me when you come into
your kingdom." (Luke 23:42)
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ
đến con".

Chúc mừng 30 Năm Linh Mục
Cha Chính Xứ Giuse Nguyễn Phú An

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor
Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar
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.
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.

Mrs. Nhu Q. Nguyen, C.R.E
Mr. Việt Lê, Vietnamese School
Part Time Parish 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.
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.

CHRIST THE KING Sunday – C – Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday, November 19th - Vigil Mass - Lễ Vọng
5:00PM: -2 LH ÔB Cố Giuse và Isave (Một gia đình xin)
Christ the King – November 20th
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
7:30AM: (Tiếng Việt)
2 LH Vincentê và Maria (GĐ Hoa-Đính xin)
2LH Batôlômêô và Maria (GĐ Thái-Lan xin)
LH LH Giuse (GĐ Minh-Duyên xin)
LH Giuse (GĐ Duyên Anh xin)
9:00AM: (English)
Các LH Phêrô-Maria và Antôn (GĐ Hoàng-Hương xin)
2LH Giuse và Tiên Nhân (GĐ Hoàng-Hương xin)
LH Đaminh Quy (Req. by Huy-Hồng-Tú xin)
LH Antôn Nguyễn Khắc Thám (GĐ Ng. Khắc Thư xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Yến Nguyễn xin)
11:00AM: (Song ngữ)
2LH Antôn Trần Quy và Giuse Duy Trần (GĐ Dung Lê xin)
LH Maria Mỹ Vân Lê (GĐ Thắng-Thuận xin)
LH Phaolô Tốt và Anê Hớn (GĐ Đạt Lê xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
Cầu cho tiên nhân (Hoa Đinh xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hải-Hương xin)
LH Vincentê Nguyễn Ngọc Linh (Vanna Nguyễn xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE
UNIVERSAL - Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
*Saturday, November 19th - 5:00PM - Vigil (English)
-Lector & Prayer: Han Nguyen
-E. M.’s: Fred T. & Mary Ann W.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabel Truong
*Chúa Nhật, 20 tháng 11, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Bài Đọc và LNGD: Huyền Đinh
-TTVTT: Duyen Ng., Thuận Ng., Liên Ng., Huy Vũ.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiet Vu & Van Nguyen
*Sunday, November 20th, 2022 – 9:00AM (English)
-Lector & Prayer: Judy P.
-E. M.’s: Ray C., Thi Tran, Thien Le
-Music: Youth Volunteers
-Altar Servers: Anna & Lily Tran, Travis Ng., Tiger Ng., &
Hannah Ng.
*Chúa Nhật, 20 tháng 11 – 11:00AM (Song ngữ)
-Bài Đọc và LNGD:
-TTVTT: Qúy Cha
-Giúp Lễ: Joseph Nguyen, Long Ngô, Livia Vu.
-Thánh Nhạc: Các Ca Đoàn

Monday, November 21st - Thứ Hai

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

Presentation of Blessed Mary - Đức Mẹ Dâng Mình
8:30AM: -Cầu cho các LH -All Souls (Một gia đình xin)
6:00PM: -Các LH Tổ Tiên Nội Ngoại 2 bên (Bà Khánh xin)

1st Sunday of Advent - Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng

Tuesday, November 22nd - Thứ Ba – St. Cecilia
8:30AM: -Cầu cho các LH (Bà Đức xin)
6:00PM: -Giỗ LH Vincentê Đặng (GĐ Hoa-Đính xin)

Wednesday, November 23rd - Thứ Tư
8:30AM: -Xin như Ý (Một người xin)
6:00PM: -2LH Phêrô và Phaolô, các LH (Bà Khánh xin)

Thur., Nov. 24th- Thanksgiving- 117 Holy Martyrs
Lễ Các Thánh TĐVN - Lễ Tạ Ơn
8:30AM: -2LH Giuse và Anna (GĐ Hùng Đỗ xin)
10:00AM: -Lễ Tạ Ơn (GĐ Vũ-Yến xin)
-Lễ Tạ Ơn (GĐ Huy-Tú Anh xin)
-Lễ Giỗ LH Giuse (Kimberly và Kathy xin)
6:00PM: -KHÔNG CÓ LỄ

Friday, November 25th - Thứ Sáu
8:30AM: -Cầu cho các LH (GĐ Dũng-Tuyết xin)
6:00PM: -LH Maria Khánh và Maria Mỹ Vân (Bà Cố Huệ xin)

Saturday, November 26th - Thứ Bảy
8:30AM: -Lễ Giỗ LH Giuse (GĐ Thắng-Thuận xin)

*Saturday, November 26th - 5:00PM - Vigil (English)
-Lector & Prayer: Frances C.
-E. M.’s: Eileen F., Nhạn Tôn
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Livia Vu & Isabel Truong
*Chúa Nhật, 27 tháng 11, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Bài Đọc và LNGD: Linh Chu
-TTVTT: Bảng H., Võ Ng., Vĩ Ph., Steve Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiet Vu & Thịnh Vũ
*Sunday, November 27th, 2022 – 9:00AM (English)
-Lector & Prayer: Bruce C.
-E. M.’s: Michael P., Thi Tran, Thien Le
-Music: Youth Volunteers
-Altar Servers: James Nguyen., Kaylena Pham, Quang Tran,
Tracy Nguyen, Hayley Nguyen
*Chúa Nhật, 27 tháng 11 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Bài Đọc và LNGD: Sương Nguyễn
-TTVTT: Thanh L., Tuấn V., Hải Đỗ, Thùy P.
-Giúp Lễ: Tiffany Nguyen, Kathleen Nguyen, Heidi Nguyen,
Damin Nguyen.
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương

TODAY’S READINGS
First Reading — David is
anointed king of Israel (2 Samuel
5:1-3).
Psalm — Let us go rejoicing to
the house of the Lord (Psalm
122).
Second Reading — The Father
delivered us to the kingdom of his beloved Son
(Colossians 1:12-20).
Gospel — The repentant criminal receives Jesus’
promise of Paradise (Luke 23:35-43)
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
Rv 14:1-3, 4b-5; Ps 24:1bc-4ab, 5-6;
Lk 21:1-4
Tuesday:
Rv 14:14-19; Ps 96:10-13;
Lk 21:5-11
Wednesday: Rv 15:1-4; Ps 98:1-3ab, 7-9;
Lk 21:12-19
Thursday:
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Ps
100:1b-5; Lk 21:20-28
Friday:
Rv 20:1-4, 11-21:2; Ps 84:3-6a,8a;
Lk 21:29-33
Saturday:
Rv 22:1-7; Ps 95:1-7ab; Lk 21:34-36
Sunday:
Is 2:1-5; Ps 122:1-9; Rom 13:11-14;
Mt 24:37-44
Monday:

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
RELIGIOUS EDUCATION &
VIETNAMESE SCHOOL
There will be NO Vietnamese
Language and Religious Education
classes for this weekend, November
19-20th, and next November 26-27th.
All classes will resume on December
3rd-4th.

THE TRUE KINGSHIP OF JESUS CHRIST
What kind of King is Jesus? How do you envision
him? Remembering that they were promised a king
from the line of David, the Israelites hoped for a
Messiah who would set their political problems
aright and bring about a worldly kingdom of Judaic
power. Even Psalm 122 seems to describe this type
of ruler. Luke’s Gospel today shreds that image
after the whip of the Roman soldiers tore at Jesus’
flesh. Still, the Romans flaunted the traditional
notion with their ironic inscription above King
Jesus’ crown of thorns. Soldiers and ordinary
people jeered the royal title at him. Yet the throne
of Jesus was the cross of Christ, from which he
dispensed kingly mercy and justice toward the
humble criminal who shared his execution. Writing
to the Colossians, Saint Paul describes the truth
about Jesus and his kingship, using words like
fullness, peace, and forgiveness. So, let us go
rejoicing! -Copyright © J. S. Paluch Co.
FEAST DAYS OF THE WEEK
November 22nd– St. Cecilia
According to a late 5th-century legend, she was a
noble Roman who, as a child, had vowed her
virginity to God. When she was married against her
will to the future St. Valerian, then a pagan, she told
him that an angel of God wished her to remain a
virgin. He promised to respect this wish if he were
allowed to see the angel. She replied that he would
if he were baptized. On his return from baptism, he
found Cecilia talking to the angel. She distributed
her possessions to the poor, which enraged the
Almachius, who ordered her to be burned. When the
flames did not harm her, she was beheaded.
At the beginning of the 9th century, Pope Paschal I
discovered her incorrupt (undecayed) relics in the
catacomb of St. Praetextatus and had them moved
to a basilica in Trastevere that now bears her name.
According to tradition, she “sang in her heart to the
Lord” as the musicians played at her wedding.
November 24th – 117 Vietnamese Martyrs
The memorial of the Vietnamese Martyrs celebrates
and remembers 117 Vietnamese Christian martyrs,
a representative sample of the estimated 300,000
martyred for their faith during 1745-1862. Pope
John Paul II decided to canonize those whose names
are known and unknown, giving them a single feast
day.
A representative sample of 117 martyrs - including
96 Vietnamese, 11 Spanish Dominicans, and 10
French members of the Paris Foreign Missions
Society (Missions Etrangères de Paris) - were
beatified on four separate occasions.

From Fr. Joseph’s Desk
Dear Brothers and Sisters in Christ the King,
This Sunday is the Thirty-Fourth Sunday in
Ordinary Time or last Sunday of the Church
(liturgical) year. On this day, we celebrate the
Feast of the Solemnity of Jesus, Christ the King of
the Universe. Today, we are called to witness and
proclaim that Jesus is the King of our lives. It is
only by God's grace and mercy that we are here
today. Never give up but hold on to Jesus' invitation
to be with him always. We accept Jesus as the
source of our life and is with us always. We must
repent and follow Christ our King more closely.
Today’s Gospel tells us that one of the criminals,
the "good thief" repented for his sins and said to the
Lord, "Lord, when you come to your kingdom, come
to me" (Lk. 23:42). Jesus replied, "I tell you the
truth: today, you will be in heaven with me" (Lk.
23:42). May we recognize that we are truly living in
God’s Kingdom and that Christ is King now and
forever!
This coming Thursday is Thanksgiving. It is a
day to cherish family, friends, and the preceding
year. In addition, we are to be thankful for our
faith! We gather together around the table to
celebrate all that life has to offer, which we share
with each other and with God. This sharing calls us
to participate in the delight of God's creation, both
in the food being prepared but most importantly
with one another.
Thursday, is also a day of gratitude to the
Almighty God as we celebrate, not only 117
canonized Vietnamese Martyrs but 130,000
Vietnamese Catholics who bravely sacrificed their
lives for their faith. Many of them were beheaded;
others were strangled to death. Some individuals
were burned or buried alive, while others were torn
apart by horses. These are just some examples of
how these martyrs sacrificed for their faith. Let’s
call upon the intercession of the 117 Vietnamese
Martyrs as we continue to proclaim the Good News
with true faith in God and true love for each other.
Finally, I would like take this opportunity to
thank God for 30 years of my Ordination (Nov. 21st,
1992) to the Priesthood of Christ. Thank you for all
of your love, prayer, and support over the many
years. I ask you to please continue to pray for my
health, my ministry, and my priestly life so that I am
always faithful to Christ, our King and to you, my
dear parishioners and friends.
May God bless you, your families, your loved
ones and friends!
Fr. Joseph

THANKSGIVING MASS SCHEDULE
Thursday, November. 24th
- 8:30AM: English
- 10:00AM: Vietnamese
- 6:00PM: NO MASS
The rectory will be closed on
Thursday, Nov. 24th & Friday, Nov. 25th.

HAPPY 30TH ANNIVERSARY
OF PRIESTHOOD

Congratulations
to
Father
Joseph An Nguyen in your 30th
anniversary since you were
ordained to the ministry! It has
been a long journey that you have
walked with the Lord in serving
the people that God has given
you to serve. We pray that may
His goodness follow you for the rest of your life until the
Lord calls you home. You are a wonderful example of
what it means to be a dedicated servant to the Lord.
May your Anniversary be a joyous celebration filled
with God’s richest blessings.
THANKSGIVING FOOD BASKETS
The Rotary Club of Collingswood is
donating thanksgiving food baskets to
our parish. If your family would like to
receive one, please contact the rectory
beginning on November 21st. As there are a limited
number, it will be on a first come, first served basis.
AROUND OUR DIOCESE
UNDERWEAR & SOCK DRIVE
Catholic Charities’ Prison Ministry is collecting
items for inmates in the Camden Diocese. Some
correctional facilities only supply jumpsuits, and
many inmates have no means to buy clothing to
wear under the jumpsuits. The following is greatly
need in all sizes (new & unused only):
Males: white tee-shirts & white boxers
Females: white sports bras & white cotton
briefs
Males & Females: white crew socks
Anyone interested in donating, may place their
items in the large box near the choir entrance of the
church; the donations will be dropped off at
Catholic Charities in December. Donations can also
be dropped off/mailed to: Catholic Charities’
Camden office (1845 Haddon Ave. Camden NJ,
08103) anytime Monday – Friday
between 8:30AM & 4PM. For
questions, contact Sister Mary Cronin
at (856)342-4106.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA - 20 tháng 11, 2023
GOSPEL: Luke 23:35-43
A reading from the Holy Gospel according to Luke,
The rulers sneered at Jesus and said, "He saved
others, let him save himself if he is the chosen one,
the Christ of God." Even the soldiers jeered at him.
As they approached to offer him wine, they
called out, "If you are King of the Jews, save
yourself." Above him there was an inscription that
read, "This is the King of the Jews." Now one of the
criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are
you not the Christ? Save yourself and us." The
other, however, rebuking him, said in reply, "Have
you no fear of God, for you are subject to the same
condemnation? And indeed, we have been
condemned justly, for the sentence we received
corresponds to our crimes, but this man has done
nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember
me when you come into your kingdom." He replied
to him, "Amen, I say to you, today you will be with
me in Paradise."
The Gospel of the Lord
PHÚC ÂM: Lc 23: 35-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười
nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ
khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng
Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều
chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:
"Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình
đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hylạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ
VUA DÂN DO THÁI". Một trong hai kẻ trộm bị
đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng:
"Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu
chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi
cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa
sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì
chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn
ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa
Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài,
xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật
ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng
với Ta".
Tin mừng của Chúa.

THÔNG BÁO:
1. LỄ KÍNH 117 THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT
NAM: Nhận thấy lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day)
năm ngoái có nhiều người đến tham dự thánh lễ,
do đó, năm nay giáo xứ quyết định cử hành lễ
kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đúng ngày
thứ năm Thanksgiving 24 tháng 11, lúc 10 giờ
sáng. Xin kính mời cộng đoàn đến tham dự.
2. TRƯỜNG GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ: Các
em sẽ được nghỉ hai cuối tuần: 19-20 và 26-27
tháng 11. Các em sẽ trở lại học cuối tuần 3-4
tháng 12.
3. HOẠT CẢNH GIÁNG SINH: Các em đã ghi
danh đóng các vai trong Hoạt Cảnh Giáng Sinh,
sau giờ giáo lý ở lại nhà thờ tập hoạt cảnh đến
1:30PM. Xin cha mẹ đưa đón các em đúng giờ.
Giáo xứ lo ăn trưa cho các em.

KHÓA CANH TÂN ĐỜI SỐNG
HÔN NHÂN lần thứ 65:
Đây là khóa hội thảo đề cao giá trị của Bí Tích Hôn
Phối qua việc tạo cơ hội cho các cặp vợ chồng cảm
nghiệm tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa trong
đời sống hôn nhân. Khóa dành riêng cho các đôi vợ
chồng không phân biệt tuổi tác, tôn giáo. Khoá thứ
65 được tổ chức tại Giáo xứ Saint Helena ở
Philadelphia vào cuối tuần 2-4 tháng 12 năm
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM LINH MỤC

Giáo X ứ M áu Châu B áu Chúa hân hoan chúc
mừng kỷ niệm 30 năm thụ phong
Linh M ục của Cha X ứ Giuse. X in
Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp
để Cha luôn là nhân chứng đức tin
của lòng thương xót Chúa và sự tận
tụy hy sinh phục vụ tha nhân. Chúng
con cám ơn Cha về mọi việc tốt đẹp Cha đã làm cho
giáo xứ chúng con suốt 30 năm qua. K ính chúc Cha
nhiều sức khoẻ và bình an.
---------------------VĂN PHÒNG GIÁO XỨ SẼ ĐÓNG
CỬA THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU
(NGÀY 24 & 25 THÁNG 11)
Quán Quê Hương cũng sẽ đóng cửa
2 Chúa Nhật 20 và 27 tháng 11.

Tâm Tình Cha Xứ
Kính thưa qúy ông bà anh chị em,
Lời đầu tiên, tôi xin gởi đến qúy ông bà anh chị
em lời chào kính mến trong tình yêu Chúa Kitô Vua.
Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng
kính trọng thể Lễ Chúa Kitô Vua và cũng là Chúa
Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, năm C. Mừng Lễ
Chúa Kitô hôm nay, nhắc chúng ta về một vương
quốc mà chính Chúa Giêsu là Vua vĩnh cửu. Đúng
vậy, chính Chúa Kitô là sự sống đời đời cho tất cả
chúng ta. Treo trên cây thập tự 2 bên tả hữu cùng
với Chúa Kitô, người “trộm lành” ao ước được sự
sống đời đời nên đã ăn năn sám hối tội lỗi của mình
và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, khi nào về nước
Ngài, xin đến con” (Lk. 23:42). Chúa Giêsu đáp:
"Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên
thiên đàng với Ta". Xin Chúa ban thêm sức mạnh,
để chúng ta luôn biết sám hối từng giây phút, để khi
từ giã cuộc đời này, sẽ được đón nhận vào vương
quốc vĩnh hằng nơi mà Chúa đã hứa sẽ ban cho
những ai trung tín và thực hành lời Ngài.
Thứ năm tời đây, lễ kính 117 Thánh Tử Đạo tại
Việt Nam trùng vào Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving).
Khi mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam,
chúng ta không chỉ mừng kính 117 vị đã được tuyên
thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma bởi Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng
chúng ta mừng kính hơn 130 ngàn người đã anh
dũng chết cho niềm tin kiêu hùng của các ngài và
cho đức tin của chúng ta thêm vững mạnh và tồn
tại. Mừng kính các ngài, chúng ta được nhắc nhở,
máu các Thánh Tử Đạo đã đổ ra trên quê hương
đất nước chúng ta làm trổ sinh hàng triệu bông hoa
tín hữu tin nhận Chúa là Vua muôn đời. Các Thánh
Tử Đạo được vào thiên đàng chính là nhờ các Ngài
từ trong đau khổ mà đến. Xin Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam cầu bầu trước tòa Chúa cho chúng ta,
luôn biết can đảm vượt qua mọi gian nan thử thách,
để sau này được chung hưởng phúc vinh quang với
các Thánh trên Thiên Quốc.
Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) đã trở thành
một phần không thể thiếu đối với người dân Mỹ.
Hằng năm, cứ tới ngày này người Mỹ lại háo hức
chuẩn bị mọi thứ để đón một ngày lễ thật long
trọng. Lễ Tạ Ơn là dịp để chúng ta được nghỉ ngơi,
họp mặt và tổ chức ăn uống vui chơi. Nhưng nếu
chỉ có vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thiếu xót một ý
nghĩa hết sức quan trọng, vì đó còn là dịp để chúng
ta bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa qua muôn hồng
ân mà Ngài đã thương ban cho chúng ta. Đây cũng
là dịp chúng ta “biết nói” lời cám ơn bằng hành
động cụ thể với người chung quanh vì những điều
tốt đẹp mà họ đã làm cho mình. Như tôi đã nói ở

trên, lễ Tạ Ơn năm nay trùng vào ngày thứ năm 24
tháng 11, mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt
Nam (2 in 1). Tôi xin kính mời qúy ông bà anh chị
em đến tham dự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng thứ
năm, 24 tháng 11. Năm ngoái đã có nhiều người
đến tham dự thánh lễ Tạ Ơn, hy vọng nay cùng một
lúc chúng ta mừng 2 lễ đặc biệt này sẽ có nhiều
người đến tham dự hơn.
Cuối cùng, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,
Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, hôm nay
tôi mừng kỷ niệm 30 năm thiên chức Linh Mục. Mặc
dù chẳng đáng, nhưng Thiên Chúa đã ban cho tôi
quá nhiều hồng ân và lòng thương xót của Ngài.
Những yêu thương và lời cầu nguyện của ông bà
anh chị em cũng là động lực rất lớn cho đời sống
linh mục của tôi. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện
cho tôi và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
------------CÓ TRỜI MỚI BIẾT
“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin
nhớ đến tôi.” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo
thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên
đàng.” (Lc 23,35-43)
Suy Niệm: Một tử tội sắp chết lại hứa hạnh phúc
thiên đường cho một tử tội khác ngay trên thập giá
là một chuyện vừa mỉa mai vừa kỳ lạ đến mức phi
lý. Mỉa mai vì không hợp tình hợp cảnh: động cơ
nào khiến tên tử tội kia lại xin một ơn huệ tréo ngoe
đến buồn cười: “Khi nào ông vào Nước của ông,
xin nhớ đến tôi”; và cũng kỳ lạ nữa vì chỉ “có trời
mới biết” Đức Giê-su là ai mà dám tuyên bố điều
đó. Thế nhưng ngày nay ai cũng biết “anh trộm
lành” này đã “ăn trộm” được thiên đàng trước cả
chúng ta, vì lời cầu xin của anh bao hàm một niềm
tin mạnh mẽ: Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Thế.
Mời Bạn: Danh xưng “Vua” ngày nay có thể gợi lại
cho chúng ta hình ảnh đáng buồn của một chế độ
phong kiến đã lỗi thời. Nhưng ý nghĩa cốt lõi của từ
này vẫn diễn tả mối tương quan cơ bản của muôn
loài đối với Thiên Chúa: Đấng cầm quyền sinh tử
mọi loài Người đã dựng nên. Thế mới thấm thía lời
kinh đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Xin hãy làm vua
cai trị hết mọi người…”
Chia sẻ: Đức Giê-su có phải là Vua của lòng bạn?
Bạn có đặt vận mạng của bạn trong tay Ngài không?
Nếu không thì đó là ai, là cái gì? Tiền bạc? Danh
vọng? Lạc thú? Hay một thứ ô dù nào đó?
Sống Lời Chúa: Nếu đã tin nhận Đức Giê-su là sự
sống lại và là sự sống thì việc thần phục Ngài là
Vua của bạn là một hệ luận tất yếu. Hãy thờ phượng
Ngài bằng cả đời sống bạn.
Cầu nguyện: Lạy Trái Tim Chúa Giê-su là Vua cai
trị mọi loài. Xin Trái Tim Chúa làm vua cai trị lòng
con suốt 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

Væn Phòng LuÆt SÜ - Attorney

Nhà Quàn - Funeral Homes

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

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

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

Chuyên sửa chữa, thay
mới máy lạnh, máy
heater và bình nước
nóng. Xin liên lạc:
Nhàn Vũ: (856)383-2288
Mạnh Nguyễn: (609)792-4477

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

Pennsauken Auto Body
*Bảo hiểm chuyên về: xe,
nhà, nhân thọ, thương mại.
Sean Vũ
* 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

*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

Penn Monuments
CHUYÊN LÀM MỘ BIA

* Caters to local community and
surrounding areas
* Quality stones
* Competitive prices

* Phục vụ cộng đồng người Việt
www.taxCPA4u.co * Mộ bia chất lượng cao
m
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER
* Bảo đảm giá rẻ hơn mọi nơi

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC

Xin liên lạc: Brian Creitz
5451 Rt. 38 – Pennsauken, NJ 08109
Office: (800) 966-6863
Cell: (609) 685-2134

