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

The Most Holy Body & Blood of Christ Sunday

Lễ M ình M áu Thánh Chúa K itô (June 19, 2022)

“Give them some food yourselves…
They all ate and were satisfied…” (Matthew 9: 13 & 17)

“Các con hãy cho họ ăn đi... Tất cả đều ăn no nê…”
Happy Our Parish Feast Day – Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ
Happy Father’s Day – Chúc Mừng Ngày Hiền Phụ

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.

The Most Holy Body & Blood of Christ – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Kitô

Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday, June 18th - Vigil Mass of Most Holy Body
& Blood of Christ - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
5:00PM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF
Rose Havens (Req. by Liz Buthusiem)
The Most Holy Body & Blood of Christ – June 19th

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
C.C.C.L.H.N.L.T. (GĐ Quế Nguyễn xin)
Lễ Giỗ LH Phêrô (GĐ Phan-Thuật xin)
LH Giuse Nguyễn Đình Nhật (Vợ và con xin)
• Xin Ơn Bằng An (GĐ Mai Nguyễn xin)
9:00AM (English) –NO MASS – Không có lễ
10:00AM (Bilingual) -Cha Joseph & Cha Raymond
Jerry Smith (req. by Sam & Nancy Caruso)
LH Alphongsô Nguyễn Hữu Bài (GĐ Hải-Yến xin)
LH Antôn Trần Quy (Các con xin)
LH Giuse Dương Văn Huy (Gia đình 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 20th- Thứ Hai
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Rose Havens (Req. by Mary Ann Wall)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Xin cho gia đình bình an (Một gia đình xin)
Tuesday, June 21st - Thứ Ba – St. Aloysius Gonzaga
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyễn
Donald Wall (Req. by the Wall Family)
6:00PM(Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
2LH Giuse Và Maria (GĐ Cương/Phương xin)
Wednesday, June 22nd - Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
LH Joseph Minh (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
Cầu cho LH Alphongso (Một gia đình xin)
Thursday, June 23rd – Thứ Năm – Nativity of St. John the Baptist
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Mattha Nguyễn Thùy Sang (Req. by Vinh Vinh Family)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CS
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
Fri., June 24th – Thứ Sáu – Most Sacred Heart of Jesus
Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Trần, CSF
• 2LH Giuse (Một gia đình xin)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ MỹAn-Thược xin)
Saturday, June 25th – Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
8:30AM (Việt) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Cầu bình an cho gia đình (Một gia đình xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
THE MOST HOLY BODY & BLOOD OF CHRIST

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa
*Saturday, June 18th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Eileen F. & Fred T.
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 19th tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Ngọc Anh Nguyễn
-TTVTT: Tình Nguyện
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 19th, 2022 – 10:00AM (Bilingual)
-Presider: -Fr. Joseph Nguyen & Fr. Raymond Tran, CSF
-Lector & Prayer: C.J.K. & Nhàn Vũ
-E. M.’s: Thầy Lợi, Hùng Ng., Thảo Ng., Hương Đỗ
-Music:
Ca Đoàn Têrêsa và Youth Volunteers
-Altar Servers: Long Ngo, Joseph Ng., Livia Vu, Tai Vu
*All Eucharistic Ministers, Lectors, Students of Confirmation
Class and First Communion are invited to participate in the
procession of the Blessed Sacrament beginning at 9AM.
*Xin mời tất cả các Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách
Thánh, các em giúp lễ, lớp Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu đi
rước kiệu Thánh Thể lúc 9:00AM.

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

TODAY’S READINGS
First Reading — Melchizedek
brought out bread and wine and
blessed Abram (Genesis 14:1820).
Psalm — You are a priest
forever, in the line of
Melchizedek (Psalm 110).
Second Reading — Paul gives his description of
the institution of the Eucharist (1 Corinthians 11:23
26).
Gospel — Jesus feeds the crowd with five loaves
and two fish (Luke 9:11b-17).
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 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18; Ps 60:3, 45, 12-13; Mt 7:1-5
Tuesday
2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36;
Ps 48:2- 3ab, 3cd-4, 10-11;
Mt 7:6, 12-14
Wednesday 2 Kgs 22:8-13; 23:1-3; Ps 119:33,
34, 35,36, 37, 40; Mt 7:15-20
Thursday
Is 49:1-6; Ps 139:1b-3, 13-14 ab,
14c-15; Acts 13:22-26;
Lk 1:57-66, 80
Friday
Ez 34:11-16; Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6;
Rom 5:5b-11; Lk 15:3-7
Saturday
Lam 2:2, 10-14, 18-19; Ps 74:1b-2,
3-5, 6-7, 20-21; Lk 2:41-51
REMEMBER OUR SICK
Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân
Liên Kim Nguyễn
Carol McConaghy
Bà Nguyễn Thái
Dennis Gormley
Cao Hoài Nam
Christine Sanford
Duy Vũ
Frances Pommer
Bà Trần Thị Ly
Gerald Dankel
Tina Lê
Anna Braceland
Loan Lê
Nelson Robinson
Ông Nguyễn V. Long
Josephine Conway
Bà Phạm Thị Trừ
Loretta Wnuk
Vũ Thị Gương
Margaret Way
Bà Nguyễn Thị Phi
Margarita Hernandez
Lorraine Desrocher
Ông Trần Văn Lan
Vincent Patrone
William Loges
Cô Tuyến Nguyễn
Glenn Noble
Ông Giang Nguyễn
Bà Nhường Nguyễn
Chị Vũ Thị Gái
Bà Cụ Hà Thị Kỷ
Vũ Thị Nhàn

My Brothers and Sisters in
Christ,
According
to
a
tradition from the 13th
century, the feast was liturgically celebrated on
the Thursday after Trinity Sunday or, "where
the Solemnity of The Most Holy Body and Blood
of Christ was not a holy day of obligation, it is
assigned to the Sunday after the Most Holy
Trinity as its proper day". This day is also
known as the Feast of “Corpus Christi” and was
implemented by Pope Urban IV on August, 11th
in 1264.
Not only do we celebrate this feast, we
also process around the outside of the church to
public spread that Jesus is truly present in the
Sacrament of the Holy Eucharist and that the
Sacrifice of Christ is the salvation of the world.
We believe that Jesus is truly present in
the Sacrament of the Holy Eucharist; it becomes
the Sacrament needed to nourish our souls and
lead us on our way back to heaven! Before
returning to Heaven, Jesus promised: “I am
with you every day until the end of the world”
(Matthew 28:20). How does Jesus stay with us?
The Eucharist is a noble treasure that fulfills this
promise.
The Holy Eucharist is Jesus’ ultimate love
for us: on the night of the last supper, Jesus took
the bread and gave it to his Apostles, broke it
and said: “Take it and eat it…” In the same
manner, after dinner, He took the cup and said
“Take it and drink it. This cup is the blood of the
covenant; Every time you drink, do this and
remember me” (Matthew 26:26).
As Saint Pope John Paul II said:
“Communion increases our union with Christ
and with his Church. It preserves and renews
the life of grace received at Baptism and
Confirmation and makes us grow in love for our
neighbor. It strengthens us in a charity, wipes
away venial sins, and preserves u from mortal
sin in the future”
Today, our parish community of Most
Precious Blood, along with the universal Church,
joyfully celebrates Holy Mass in Honor of Most
Precious Body & Blood of Christ as well as our
parish feast day. Before mass begins, the Holy
Eucharist will be processed outside of the
church. When the Holy Eucharist is brought
outside, we will proclaim the true Jesus in the
Sacrament, bring Him to life, and let everyone
around us know that we are worshiping God
only, that our life is “the way of Jesus”. May
Jesus always be present in our daily lives!
Father Joseph

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.
FEAST DAYS OF THE WEEK
June 23 - Nativity of St. John the Baptist
John the Baptist, the prophet, and forerunner of Jesus,
was the son of elderly parents, Elizabeth and
Zechariah. John figures prominently in all four
Gospels, but the account of his birth is given only in
the Gospel according to Luke. He preached
repentance, and called upon people to prepare for the
coming of the Kingdom and of the Messiah, baptizing
his followers to signify their repentance and new life.
June 24 - Sacred Heart of Jesus
The Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus is a
celebration that falls 19 days after Pentecost. It
celebrates the physical heart of Jesus as a man,
besides a real God, on one side, and the heart meant as
goodness, mercy, and love of the Savior on the other.
June 25 – Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary
The Immaculate Heart of Mary signifies, first of all,
the great purity and love of the heart of the Blessed
Virgin Mary for God. This purity is manifested in
her “Yes” to the Father at the Incarnation; Her love
for, and cooperation with, the Incarnate Son in His
redemptive mission, and her docility to the Holy
Spirit, enabling her to remain free of the stain of
personal sin throughout her life

God our Father,
We give you thanks and praise for
fathers young and old.
We pray for young fathers,
newly embracing their vocation;
may they find courage & perseverance to balance
work, family and faith in joy and sacrifice.
We pray for all fathers around the world whose
children are lost or suffering;
may they know that the God of compassion
walks with them in their sorrow.
We pray for men who are not fathers
but still mentor and guide us with
fatherly love and advice.
We remember fathers, grandfathers, and great
grandfathers who are no longer with us but who
live forever in our memory and nourish us with
their love.
Amen.
ENGAGED ENCOUNTER
The Engaged Encounter is a
weekend away with other engaged
couples to dialogue honestly and
intensively about your prospective
life together. Ideas presented by a team of married
couples and a priest or deacon stimulate personal
reflection and private couple dialogue – topics
includes: strengths and weaknesses, family, your
role in the church and society & many more. The
weekends are held at Pope John Paul II Retreat
center in Vineland, NJ. All weekends begin Friday
evening and close Sunday afternoon. All meals &
accommodations are included in the reservation fee.
Upcoming Weekends:
August 12-14th, 2022
November 11-13th, 2022
To register, please contact the Office of Family and
Youth Ministry by phone at (856) 583-2908 or
email them at MarriagePrep@camdendiocese.org.
HOAGIE SALE
Knights of Columbus – Santa Maria Council 1443
will be having their annual Spring Hoagie Sale at
Knights of Columbus Hall, 350 Crystal Lake Ave.
Haddon Twp., June 25th. Each hoagie is only $5 and
is ready from 7AM-11AM. Most hoagies are sold
out by 12PM – Noon so make sure you stop by to
get one!

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - 19 tháng 6, 2022
GOSPEL: Lk 9:11b-17
A reading from the Holy Gospel according to Luke,
Jesus spoke to the crowds about the kingdom of
God, and he healed those who needed to be cured.
As the day was drawing to a close, the Twelve
approached him and said, "Dismiss the crowd
so that they can go to the surrounding villages and
farms and find lodging and provisions; for we are in
a deserted place here." He said to them, "Give them
some food yourselves." They replied, "Five loaves
and two fish are all we have, unless we ourselves go
and buy food for all these people." Now the men
there numbered about five thousand. Then he said
to his disciples, "Have them sit down in groups of
about fifty." They did so and made them all sit
down. Then taking the five loaves and the two fish,
and looking up to heaven, he said the blessing over
them, broke them, and gave them to the disciples to
set before the crowd. They all ate and were
satisfied. And when the leftover fragments were
picked up, they filled twelve wicker baskets.
The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: Lc 9: 11b-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước
Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu
chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa
Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi
vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú
ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang
địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy
cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có
năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con
phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn
ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng:
"Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi
người".
Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá,
nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát
cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng.
Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được
mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
Tin mừng của Chúa.

Tâm Tình Cha X ứ
Kính thưa ông bà anh chị em,
Theo truyền thống từ thế kỷ
13, vào ngày thứ Năm sau lễ
Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh, Giáo Hội cử
hành lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Nếu lễ này cử hành
vào ngày thứ năm thì không buộc nên Giáo Hội đã dời
vào ngày Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng Ubanô Đệ Tứ đã
thiết lập lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa ngày 11 tháng 8
năm 1264. Hôm nay Giáo Hội không chỉ cử hành thánh lễ
mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa ra khỏi
nhà thờ, đi trên các nẻo đường, vừa đi vừa hát bài:
“Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng,
Người cho hưởng thỏa thuê” (Thánh Vịnh 81:17). Để
loan truyền công khai rằng; Chúa Giêsu hiện diện thực
sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy Tế của Chúa Kitô là ơn
cứu độ cho toàn thế giới.
Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí
Tích Thánh Thể. Bánh thánh trở thành Bí tích cần thiết để
nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, và dẫn dắt chúng ta trên
đường về tới thiên đàng! Trước khi về Trời, Chúa Giêsu
đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế”. Người ở lại với chúng qua Bí tích Thánh Thể là kho
tàng cao quí thực hiện lời hứa trên. Bí tích Thánh Thể là
Tình Yêu tột đỉnh của Chúa đối với chúng ta: “Trong đêm
bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán:
“Các con hãy lãnh nhận mà ăn…” “Cùng một thể thức
ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Các
con hãy cầm lấy mà uống. Chén này là Tân Ước trong
Máu Thầy; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc
này mà nhớ đến Thầy” (Matthew 26:26).
Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng thương xót
của Thiên Chúa đối với chúng ta: “Chúa Kitô tháp nhập
vào mỗi tín hữu nhờ Bí tích này. Những kẻ Người đã sinh
ra thì Người nuôi dưỡng bằng chính bản thân Ngài, qua
Bí tích Thánh Thể, Người làm cho ta vững tin rằng Người
đã mang lấy chính xác thân của ta”. Người tan biến trong
chúng ta, “làm một với chúng ta, làm cho chúng ta trở
nên thân mình của Ngài”.
Hôm nay cộng đoàn giáo xứ Máu Châu Báu Chúa
cùng với Giáo Hội hân hoan cử hành thánh lễ kính Mình
Máu Thánh Chúa Kitô cũng là ngày lễ bổn mạng của
giáo xứ chúng ta. Giáo xứ đặc biệt tổ chức rước kiệu
Mình Thánh Chúa trước thánh lễ. Khi kiệu Mình Thánh
Chúa và đưa Chúa ra khỏi nhà thờ. Chúng ta tuyên xưng
Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể, mang Chúa
vào đời, với mong ước cho mọi người chung quanh biết
nhà thờ là nhà thờ phượng dành cho Thiên Chúa độc
nhất, đường đời ta là đường của Chúa Giêsu. Xin Chúa
Giêsu luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của
chúng ta! Kính chúc mọi người mừng lễ bổn mạng sốt
sắng, đầy niềm vui, ân sủng và bình an trong Chúa Giêsu
Thánh Thể.
(Cha xứ Giuse)

CHƯƠNG TRÌNH 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 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.
*Sau thánh lễ có tiệc mừng và chương trình văn
nghệ với ban nhạc Hoàng Long và Ca sĩ Trọng
Khoa (Quán Quân Bolero Star) bên trong Hội
Trường Lòng Thương Xót. Kính mời mọi người
tham dụ.
----------------CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ
Nhân Ngày Hiền Phụ, cộng đoàn cầu
chúc qúy ông đang làm “bố”, đặc biệt
Cha Xứ, Cha Phó được nhiều sức khỏe
thể xác, tinh thần luôn an vui và tràn đầy
hạnh phúc trong cuộc sống gia đình cũng
như cộng đoàn và đời hiến dâng phục vụ.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn yêu
thương, xin ban bình an và sự thánh thiện cho
những người cha trần thế của chúng con. Amen.
--------------THIÊN CHÚA “ĐI RA”
“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã
nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo
cho anh em.” (Ga 16,15)
Suy niệm: Nói Thiên Chúa “đi ra” nghe có vẻ
nghịch lý, bởi vì không có gì ở ngoài Chúa, và Ngài
cũng không cần thêm gì khác để phải “đi ra”. Đối
với Thiên Chúa là Đấng toàn năng thì “mọi sự Cha
có” không chỉ là tất cả mọi sự hiện hữu trên thế
gian này mà còn là chính Ngài là nguồn mạch mọi
sự hiện hữu. Và “mọi sự Cha có” đó cũng là của
Chúa Con, Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong khung cảnh
rất thân mật của bữa Tiệc Ly, Thầy Giê-su bộc lộ
mầu nhiệm thâm sâu đó của Chúa Ba Ngôi; và vì
yêu thương nhân loại tha thiết, Thầy Giê-su tỏ ra
cho chúng ta biết rằng ai “yêu mến và tuân giữ lời
Ngài” thì Chúa Cha và Ngài sẽ “đi ra” để “đến và ở
lại nơi người ấy” (x. Ga 14,23), để nhờ Thiên Chúa
“đi ra”, chúng ta được “đi vào” và ở lại trong Ba
Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì khi ta “yêu mến và tuân

giữ” Lời Chúa, Thánh Thần sẽ đem “mọi sự của
Chúa Cha” là chính Đức Giê-su mà ban tặng cho
chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch Tình
Yêu, xin giúp con biết họa lại chân dung Chúa Ba
Ngôi bằng đời sống yêu thương tự hiến và quảng
đại vị tha. Amen.
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả việc Nga sử dụng
lính đánh thuê trong cuộc chiến Ukraine là “ma quỷ”
trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba.
Phát biểu trước các biên tập viên của các tạp chí
Dòng Tên, Đức Giáo Hoàng cũng gợi ý rằng cuộc chiến,
bắt đầu bằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào
Ukraine vào ngày 24 tháng 2, “có lẽ bằng cách nào đó đã
bị khiêu khích hoặc không được ngăn chặn.”
Cuộc trò chuyện, cũng đề cập đến Công đồng Vatican
II và “Tiến Trình Công Nghị” của Đức, được đăng trên
tờ La Civiltà Cattolica vào ngày 14 tháng 6 nhưng đã
được tiến hành vào ngày 19 tháng 5.
Nhận xét về Ukraine, Đức Giáo Hoàng nói: “Những
gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo và dữ dội mà cuộc
chiến này đang được thực hiện bởi quân đội, bao gồm cả
lính đánh thuê, được sử dụng bởi người Nga. Người Nga
thích cử lính đánh thuê người Chechnya và Syria”.
“Nhưng điều nguy hiểm là chúng ta chỉ nhìn thấy
điều này, là một điều ma quỷ, và chúng ta không thấy
toàn bộ thảm kịch đang diễn ra đằng sau cuộc chiến này,
mà có lẽ bằng cách nào đó đã bị kích động hoặc không
được ngăn chặn. Và tôi ghi nhận sở thích thử nghiệm và
bán vũ khí. Điều đó rất buồn, nhưng chung cuộc đó là
những gì đang bị đe dọa.”
Ngài bác bỏ những đề xuất cho rằng ngài ủng hộ
Tổng thống Nga Putin, và nhấn mạnh rằng ngài “chỉ đơn
giản là chống lại việc giản lược sự phức tạp thành sự
phân biệt giữa kẻ tốt và kẻ xấu”.
Đức Giáo Hoàng nói: “Ai đó có thể nói với tôi vào
thời điểm này: vậy là bạn ủng hộ Putin! Không, tôi
không phải như thế. Sẽ là đơn giản và sai lầm nếu nói
một điều như vậy. Tôi chỉ đơn giản là chống lại việc
giản lược sự phức tạp thành sự phân biệt giữa kẻ tốt và
kẻ xấu mà không cần lý luận về gốc rễ và lợi ích, vốn rất
phức tạp.
“Trong khi chúng ta nhìn thấy sự hung hãn, tàn ác
của quân đội Nga, chúng ta không được quên những vấn
đề thực sự nếu chúng ta muốn những vấn đề ấy được
giải quyết.”
“Đúng là người Nga đã nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc
trong một tuần. Nhưng họ đã tính toán sai. Họ gặp phải
một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để
tồn tại và là những người có lịch sử đấu tranh”.
Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng ngài hy vọng sẽ được
gặp nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga, Thượng phụ
Kirill ở Kazakhstan vào tháng 9.
“Tôi hy vọng có thể chào đón anh ấy và nói chuyện
một chút với anh ấy với tư cách là một mục tử”.

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

