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

33rd Sunday in Ordinary Time – Year C
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (November 13, 2022)

"All that you see here--the days will come when there will not be
left a stone upon another stone that will not be thrown down." (Lk. 21:5)

"Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày
không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá".

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.

33rd Sunday in Ordinary Time – C – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday, November 12th - Vigil Mass - Lễ Vọng
5:00PM: -LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Bà Đức xin)
33rd Sunday in Ordinary Time – November 13th
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
7:30AM: (Tiếng Việt)
2 LH Grêgôriô và Isave (GĐ Thái-Lan xin)
Các Đẳng LH và cha mẹ anh chị em (GĐ Bà Tư Thanh xin)
LH Gioan Baotixia Đinh Quang Bửu (GĐ Thiện-Lan xin)
LH Giuse, Đaminh, Maria và các Tiên Nhân (GĐ Tĩnh-Vui xin)

LH Tiên Nhân (GĐ ÔB Minh Đăng xin)
2LH Giuse và Vincentê (GĐ ÔB Minh Đăng xin)

9:00AM: (English)
LH Maria Lưu Thị Mến (GĐ Mai Nguyễn xin)
LH Anna Quế (Huy-Hồng-Tú xin)
Maria Del Marmen (Req. by Orlando Perez)
Paula Alfaro (Req. by Orlando Perez)
• Xin Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình bình an (Hiếu-Thu xin)

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)

10:30AM: (Tiếng Việt)
LH Giacôbê Hồ Văn Chỉ (GĐ Hoa Đinh xin)
LH Giuse Kiêm Phạm (GĐ Nhàn Võ-Mai Võ xin)
LH Têrêsa Trần Thị Sen (Hoàng Gia xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Cúc Nguyễn xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Thu Vũ xin)
2LH Phaolô Lê V. Tốt và Anê Nguyễn T. Hớn (Thu Vũ xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hải-Hương xin)
3LH Tôma và 2 LH Maria (GĐ Tùng Ngô xin)
LH Antôn (Khanh-Bảo Anh xin)
2LH Phêrô và Antôn (Đinh Nguyên xin)
2LH 2 bên nội ngoại và các LH (GĐ Quyên Thuy Trần xin)
LH Antôn (Khanh-Bảo Anh xin)
LH Vincentê Nguyễn Ngọc Long (Vanna Nguyễn xin)
• Tạ ơn Chúa và cầu bình an gia đình (GĐ Phúc-Hương xin)
Monday, November 14th - Thứ Hai
8:30AM: -LH Giuse Lưu Văn Côi (GĐ Nguyễn Công Bình xin)
6:00PM: -Tạ ơn Thánh Martin (Bà Nhàn Vũ xin)
Tuesday, November 15th - Thứ Ba
8:30AM: -Cầu cho ông bà tổ tiên (Ngọc Mỹ xin)
6:00PM: -LH Augustinô và ông bà nội ngoại (Michael-Vân xin)
Wednesday, November 16th- Thứ Tư
8:30AM: -Các LH ân nhân và thân nhân (Ngọc Mỹ xin)
6:00PM: -LH Philipphê và nội ngoại (GĐ Trúc Nguyễn xin)
Thursday, Nov. 17th- Thứ Năm
St. Elizabeth of Hungary
8:30AM: -Tạ Ơn Ba Ngôi Thiên Chúa (Một người xin)
6:00PM: -Xin ơn thánh hóa gia đình (Một người xin)
Friday, Nov. 18th - Thứ Sáu
8:30AM: -LH Maria Lưu Thị Mến (GĐ Nguyễn Công Bình xin)
6:00PM: -LH Maria Khánh và Maria Mỹ Vân (GĐ Bà Cố Huệ xin)
Saturday, November 19th - Thứ Bảy
8:30AM: -LH Gioakim Ngô Huấn (GĐ Nguyễn Công Bình xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
33rd Sunday in Ordinary Time
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
*Saturday, November 12th - 5:00PM - Vigil (English)
-Lector & Prayer: Tom B.
-E. M.’s: Eileen F., & Nhạn Tôn
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Livia Vu & Isabel Truong
*Chúa Nhật, 13 tháng 11, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Bài Đọc và LNGD: Ngọc Anh Nguyễn
-TTVTT: Bảng Hoàng, Vĩ Phạm, Võ Ng., Steve Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiet Vu, Isabel Truong
*Sunday, November 13th, 2022 – 9:00AM (English)
-Lector & Prayer: Frances H.
-E. M.’s: Michael P., Tom B., Thi Tran, Thien Le
-Music: Youth Volunteers
-Altar Servers: Bao L. Ngo, Dragon Nguyen, Andrew
Huynh, Kate Huynh, & Julie Huynh
*Chúa Nhật, 13 tháng 11 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Bài Đọc và LNGD: Trực Nguyễn
-TTVTT: Bằng Nguyễn, Thanh Lê, Ngần Ng., Hương Đ.
-Giúp Lễ: Joseph Nguyen, Damon Nguyen, Livia Vu
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa
----------------

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE
UNIVERSAL - Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
*Saturday, November 19th - 5:00PM - Vigil (English)
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Fred T. & Mary Ann W.
-Music:
Youth Volunteers
-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

TODAY’S READINGS
First Reading — There will arise the sun of justice
with its healing rays (Malachi 3:19-20a).
Psalm — The Lord comes to rule the earth with
justice (Psalm 98).
Second Reading — Paul speaks of his hard work
among the Thessalonians (2 Thessalonians 3:7-12).
Gospel — Jesus foretells the destruction of
Jerusalem, the persecution of his followers. But
their perseverance will be their salvation (Luke
21:5-19).
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:
Rv 1:1-4; 2:1-5; Ps 1:1-4, 6;
Lk 18:35-43
Tuesday:
Rv 3:1-6, 14-22; Ps 15:2-5;
Lk 19:1-10
Wednesday: Rv 4:1-11; Ps 150:1b-6; Lk 19:11-28
Thursday:
Rv 5:1-10; Ps 149:1b-6a, 9b;
Lk 19:41-44
Friday:
Rv 10:8-11; Ps 119:14, 24, 72, 103,
111, 131; Lk 19:45-48 or (for the
memorial of the Dedication) Acts 28:
11-16, 30-31; Ps 98:1-6; Mt 14:22-33
Saturday:
Rv 11:4-12; Ps 144:1b, 2, 9-10;
Lk 20:27-40
Sunday:
2 Sm 5:1-3; Ps 122:1-5; Col 1:12-20;
Lk 23:35-43
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 the
weekend of November 19-20th and
November 26-27th. All classes will
resume on December 3rd and 4th.
Happy Thanksgiving Break!

BE STRONG IN FAITH
As we prepare for next Sunday’s feast of Our Lord
Jesus Christ, King of the Universe, we hear
descriptions of dire and catastrophic events.
Sometimes it seems as though we ourselves are
living in the end times, when life as we currently
know it will cease for everyone. In answer to what
must have been a fearful question, Jesus does not
sugarcoat his foretelling of future days. Nor does
the Old Testament prophet Malachi flinch from his
pronouncements upon an evil world. Saint Paul, still
writing to the Thessalonians, warns them
prophetically against succumbing to “The End Is
Near” syndrome—indolence in the face of the final
days. However, both Jesus and Malachi speak of the
recompense for living a just life—healing and
vindication. Our Psalm 98, typically associated with
Christmastime, helps us to rejoice for the King who
is coming to rule with justice. -Copyright © J. S. Paluch Co.
FEAST DAY OF THE WEEK
November 17th – St. Elizabeth of Hungary
St. Elizabeth of Hungary was the princess of
Hungary whose devotion to the poor (for whom she
relinquished her wealth) made her an enduring
symbol of Christian charity, of which she is a patron
saint. The daughter of King Andrew II of Hungary,
she was betrothed in infancy to Louis IV. After
Louis’s death in 1227, Elizabeth took refuge with
her uncle, Bishop Eckbert of Bamberg. She then
joined the Third Order of St. Francis and built a
hospice for the poor and sick, to whose service she
devoted the rest of her life. She died before her 24th
birthday in 1231 and was canonized just four years
later. Among the best-known legends about
Elizabeth is the one often depicted in art showing
her meeting her husband unexpectedly on one of her
charitable errands; the loaves of bread she was
carrying were miraculously changed into roses. This
transformation convinced him of the worthiness of
her kind endeavours, about which he had been
chiding her.
NATIVITY PLAY
The youth of MPBP would like to
bring back the nativity play this
upcoming Christmas. They are
looking for children 3rd grade and
up to volunteer as actors, choir
members, instrumentalists, & many
more roles! Practice is underway and
lunch will be provided! If any children are
interested, please contact Chị Tâm or Anna Trần.
Parents, please encourage your children to take part
in this fun activity for the church!

MODEL STEWARDSHIP
“…Rather, we wanted to present ourselves as a
model for you, so that you might imitate us.” 2
THESSALONIANS 3:9

Most Stewards who live a grateful and generous
lifestyle, don’t go around bragging about it. But
through their words and actions, others do take
notice. They notice because of the joy and peace
that results and others desire this in their own life.
Know that the way you live your life may be the
only interaction others may have with our Catholic
faith.
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
after November 22nd We only have a
limited number of baskets.
NATIONAL CATHOLIC
YOUTH CONFERENCE
This weekend, three people involved in our youth
group program with Next Level are representing
MPB at the National Catholic Youth Conference in
Long Beach, California. They were invited to speak
about their experiences with developing passion
projects to address needs in our parish. We are so
proud of them. Please keep them in your prayers!

Kid’s Corner

TEMPLE
NEAR
STONES
WORRY
HEAVEN
FAMINE
SIGNS
LIFE
WARS
EARTHQUAKES
FRIGHTENED

PRISON
WATCH
TIME
KINGDOM

MASS SCHEDULE FOR SUNDAY, NOV. 20
Next Sunday, mass will remain the same for 7AM
Vietnamese and 9AM English. There will be no
mass at 10:30AM in Vietnamese but a mass of
thanksgiving for Father Joseph’s 30th Anniversary
will begin at 11:00AM Bilingual. All are invited!
Anyone that has RSVPed to the reception can arrive
between 2-2:30PM. If possible, please carpool as
the parking lot at Grand Palace restaurant has
limited parking.
AROUND OUR DIOCESE
UNDERWEAR & SOCK DRIVE
Catholic Charities’ Prison Ministry is collection
items for inmates in the Camden Diocese who are in
need of clothing. 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
Donations can 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
A HEALING MASS
A Healing Mass of Hope, Thanksgiving,
Remembrance for cancer patients, survivors, and
families who have lost a loved one to cancer will be
held on Friday, November 18th at Christ our Light
(402 Kings Highway N. Cherry Hill, NJ). Mass will
begin at 7PM and the Sacrament of Anointing of the
Sick will be administered to those in need of its
healing grace. Anyone interested can RSVP by
Thursday, November 17th at (856)583-6123.
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER
Married Couples: Rediscover the spark that was
there on your wedding day! Rediscover the best
friend you had when you were first married! Join
the millions of couples worldwide who have learned
how to keep their marriage vibrant and alive! The
emphasis of Worldwide Marriage Encounter is on
communication between husband and wife, who
spend a weekend together away from the
distractions and the tensions of everyday life, to
concentrate on each other. Every marriage deserves
that kind of attention! The next weekend date is Dec
2-4, 2022. Call 609-741-8012 for information. or
email applications@wwme-southjersey.org.

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN – 13 tháng 11, 2022
GOSPEL: Lk 21:5-19
A reading from the holy Gospel according to Luke,
While some people were speaking about how
the temple was adorned with costly stones and votive
offerings, Jesus said, "All that you see here -- the days
will come when there will not be left a stone upon
another stone that will not be thrown down." Then
they asked him, "Teacher, when will this happen? And
what sign will there be when all these things are about
to happen?" He answered, "See that you not be
deceived, for many will come in my name, saying, 'I
am he,' and 'The time has come.' Do not follow them!
When you hear of wars and insurrections, do not be
terrified; for such things must happen first, but it will
not immediately be the end." Then he said to them,
"Nation will rise against nation, and kingdom against
kingdom. There will be powerful earthquakes,
famines, and plagues from place to place; and
awesome sights and mighty signs will come from the
sky. "Before all this happens, however, they will seize
and persecute you, they will hand you over to the
synagogues and to prisons, and they will have you led
before kings and governors because of my name. It
will lead to your giving testimony. Remember, you are
not to prepare your defense beforehand, for I myself
shall give you a wisdom in speaking that all your
adversaries will be powerless to resist or refute. You
will even be handed over by parents, brothers,
relatives, and friends, and they will put some of you to
death. You will be hated by all because of my name,
but not a hair on your head will be destroyed. By your
perseverance you will secure your lives."
The Gospel of the Lord.
PHÚC ÂM: Lc 21, 5-19
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được
trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên
Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm
đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm
trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các
ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự
ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp
xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị
người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh
Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ
đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con
nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì
những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là
hết đời ngay đâu".
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân
này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ
chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn
mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng
kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể.

Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt
bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục
tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan
quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy
các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo
trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy
sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi
kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ
các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các
con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ
bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi
tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con
cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".

Tin Mừng của Chúa.
SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA
Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu
mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng
sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống
ấy.” (Lc 9,24)
Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh
phụ ngâm” thật hào hùng:
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”
Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương
giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng
xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa
bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh
hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì
cái nghĩa lớn hơn, đó là làm chứng cho Đức Ki-tô,
mà dám liều mạng sống mình, những người đó
chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được
tưởng thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng sống
mình và được sống hạnh phúc đời đời ở bên Thiên
Chúa.
Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị
tử đạo đã phải dám sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô
thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức Ki-tô, bạn có
thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời
này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ
thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm gì để sống
cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài?
Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho
Đức Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận
của bạn ngày hôm nay để làm chứng cho Đức Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp
tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền
nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng
đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho
đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho
việc truyền giáo. Amen.

THÔNG BÁO:
1. 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.
2. CÁC CA ĐOÀN: Tháng 11 và tháng 12 có nhiều
thánh lễ lớn: -Ngày Chúa Nhật 20 tháng 11: Lễ
Chúa Kitô Vua và tạ ơn 30 năm Linh Mục cha xứ
Giuse lúc 11:00AM. -Thứ Năm, 24 tháng 11: lúc
10:00AM, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và
Thanksgiving Day. -Lễ Vọng Giáng Sinh: 5PM
(Eng), 7PM (Viet) và 9PM (Viet). Lễ Giáng Sinh:
9AM (Eng) và 11AM (Viet). Ngày thứ bảy 31
tháng 12, lúc 11:00AM, Lễ Khấn Trọn Đời của 4
Sơ Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN tại giáo xứ Máu
Châu Báu Chúa - Đức Cha Thomas Nguyễn Thái
Thành, Phụ Tá Giáo Phận Orange, Cali chủ tế và
ngày Chúa Nhật 1 tháng 1, 2023, lúc 11:00AM
thánh lễ Tạ Ơn của các Sơ Mân Côi và mừng lễ
bổn mạng các Thầy Thánh Gia. Xin các anh chị vui
lòng đến tập hát đúng giờ và đông đủ như thời khóa
biểu đã ấn định.
3. NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH
HỒN: Còn một số cây nến chưa có người đến
nhận. Xin qúy vị vui lòng xuống cuối nhà thờ
nhận nến. Chân thành cám ơn.
4. HOẠT CẢNH GIÁNG SINH: Bắt đầu từ
Chúa Nhật tuần rồi, các em ghi danh đóng các
vai trong Hoạt Cảnh Giáng Sinh đã ở lại nhà thờ
tập dợt đến 1:30PM. Xin cha mẹ đưa đón các
em đúng giờ. Giáo xứ lo ăn trưa cho các em.
5. TIỆC MỪNG 30 NĂM LINH MỤC CHA
CHÍNH XỨ: Tính đến hôm nay, số người ghi
danh dự tiệc đã lên tới 67 bàn, tính cả trẻ em và
ban nhạc. Chúng tôi xin hết lòng cám ơn ông bà
anh chị em, đã nhiệt tình đến với cha chính xứ
trong ngày trọng đại này. Chúng tôi xin có vài
việc xin qúy vị lưu ý:
1. Thánh Lễ đồng tế sẽ được cử hành vào lúc 11
giờ trưa Chúa Nhật 20 tháng 11. Ngày hôm đó,
vẫn có lễ lúc 7:30AM bằng tiếng Việt, và
9:00AM bằng tiếng Anh cho những ai không thể
đến dự lễ tạ ơn mừng 30 năm của cha Giuse lúc
11 giờ. Tuy nhiên, đây là dịp chúng ta quy tụ để
dâng thánh lễ tạ ơn với cha, nên giáo xứ trân
trọng kính mời qúy vị thu xếp thời giờ đến tham
dự thánh lễ đồng tế lúc 11 giờ, sau đó những ai
đã ghi danh, sẽ qua nhà hàng Grand Palace (Sài
Gòn Maxim cũ, 600 Washington Ave.
Philadelphia) để tham dự tiệc mừng với cha lúc
2 giờ rưỡi. Qúy vị có thể đến nhà hàng từ lúc 2
giờ. Xin qúy vị vui lòng ngồi đúng bàn đã xếp.
2. Để tránh việc khó khăn tìm chỗ đậu xe bên
nhà hàng, xin qúy vị vui lòng đi xe chung với
nhau.

3. Các cháu nhỏ sẽ được ngồi chung bàn cùng với
cha mẹ, để cha mẹ sẽ tự lo cho các em tốt hơn là
ngồi riêng.
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 2022.
Xin quý vị lấy tờ giấy màu xanh giới thiệu về khóa.
Mọi chi tiết xin liên lạc cô Hoa số 609-251-6161.
LUYỆN NGỤC: Sách giáo lý Công Giáo điều
1031 viết: Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng
này của những người được chọn là Luyện ngục, sự
thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những
kẻ bị luận phạt. Hội Thánh công bố đạo lý đức tin
liên quan đến luyện ngục, chủ yếu trong các Công
đồng Florentinô và Triđentiô. Truyền thống của Hội
Thánh, dựa trên một số bản văn của Thánh Kinh,
nói đến lửa thanh luyện: “Đối với một số tội nhẹ,
phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện,
theo điều Đấng là Chân lý đã nói rằng nếu ai nói
phạm đến Chúa Thánh Thần, người đó sẽ chẳng
được tha cả đời này lẫn đời sau (Mt 12:32). Trong
lời đó, chúng ta có thể hiểu là một số tội có thể
được tha ở đời này, còn một số tội có thể được tha ở
đời sau.”
Tuy nhiên, hình ảnh ngọn lửa có thể khiến người
ta tưởng như có những linh hồn đang cháy trong
lửa, tương tự như những linh hồn ở Địa ngục đang
cháy mãi mãi. Origen, một nhà thần học của Giáo
hội thời sơ khai, cung cấp một cái nhìn rõ ràng về
ngọn lửa này và chính xác ngọn lửa “đốt cháy”
những gì. 'Bạn không thể vào thiên đàng với củi, cỏ
khô và gốc rạ của bạn và do đó làm ô uế vương
quốc của Thiên Chúa...’ Ngọn lửa này không tiêu
thụ sinh vật, nhưng những gì sinh vật đã tự tạo ra,
gỗ, cỏ khô và gốc rạ.
Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu rằng
Thiên Chúa không gửi chúng ta đến hình phạt bằng
lửa để tra tấn chúng ta trước khi vào Thiên đàng,
nhưng thay vào đó chúng ta đi qua ngọn lửa thanh
tẩy, đốt sạch mọi tội lỗi nhỏ hơn mà chúng ta đang
mắc phải khi chết. Trên hết, ngọn lửa luyện ngục
không phải là một phần của sự tra tấn ghê rợn, mà
là một cách để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận
những niềm vui trên Thiên đàng một cách trọn vẹn
hơn. (VietCatholic)

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

