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4th Sunday of Easter – Good Shepherd Sunday (May 8, 2022)

Chúa N hật thứ 4 P hục S inh – Chúa Chiên Lành

“My sheep hear my voice;
I know them, and they follow me.” (John 10:27)

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta,
Ta biết chúng và chúng theo Ta.”

HAPPY MOTHER’S DAY

Mừng Ngày Hiền Mẫu

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: 07:30AM (Vietnamese),
09:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese)
Holy Day: Vigil 7PM (Bilingual),
Day: 8:30AM (English), 7PM (Vietnamese)
Monday-Friday: 8:30AM (English)
Mon., Tues., Wed. & Fri: 6:00PM (Vietnamese)
Baptism - 12:00PM Any Sundays (English).
Please contact the rectory to schedule a date.
Rửa Tội - 12:00PM Các Chúa Nhật (tiếng
Việt). Xin liên lạc Giáo Xứ một tháng trước khi
rửa tội.
Reconciliation - Saturday: 4:15-4:45PM and
Sunday: 8:30-8:50AM or by appointment.
Giải Tội - Chiều thứ bảy từ 4:15-4:45PM Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và từ
10:00AM-10:20AM hoặc có thể làm hẹn.
Marriage - The Diocese asks that we take at
least a year to prepare for this special
Sacrament. Please contact one of your priests
for further information.
Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự
định cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ, phải đến
thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước
khi quyết định ngày cưới.

Mrs. Tuyen Nguyen, C.R.E
Mr. Việt Lê, Vietnamese School
Ms. Van Vu, Bookkeeper
Parish Volunteer Secretary:
Vinh 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.

4th Sunday of easter– Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass, May 7th - Lễ Vọng
5:00PM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
LH Gioakim Nguyễn Xuân An (Chị Ngọc Mỹ xin)
4th Sunday of Easter, May 8th - Chúa Nhật thứ IV PS
7:30AM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
2LH Giuse và Agata (2GĐ Hùng-Mai xin)
2LH Phaolô và Isave (GĐ Vân Nguyễn xin)
2LH Phaolô và Isave (GĐ Thanh Thủy xin)
Lễ Giỗ 2LH Phaolô và Phêrô (GĐ Quang-Liên xin)
LH Giuse Hoàng Văn Chỉnh (GĐ Bảng Hoàng xin)
LH Phêrô Huỳnh Văn (GĐ Vanna Nguyễn xin)
• Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse (GĐ Bằng Nguyễn xin)
9:00AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Lễ Giỗ LH Agata (GĐ Mạnh Trần xin)
• Xin ơn bình an cho gia đình (GĐ Mai Nguyễn xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
10:30AM (Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Giuse Vũ Văn Rồng (GĐ Cảnh-Hoàng Anh xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hương-Hải xin)
LH Augustinô Nguyễn Văn Cần (Michael-Vân xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
• Tạ ơn Chúa/Đức Mẹ và cầu bình an (Phương-Kim xin)
• Mẹ của con (Phương Nguyễn xin)
LH Maria Pham Thị Yến (GĐ chị Ánh xin)
LH Maria Mađalên Ánh Nguyệt (Gia đình xin)
Monday, May 9th - Thứ Hai
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Kevin Hendricks (Req. by Liz Buthusiem)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (Gia đình xin)
Tuesday, May 10th - Thứ Ba
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Alphonso
6:00PM(Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Maria (GĐ Mai Nguyễn xin)
Wednesday, May 11th – Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Maria Del Carmen (Req. by Orlando Perez)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Tạ ơn Đức Mẹ (Một người xin)
Thursday, May 12th – Thứ Năm
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
• Xin cho Phêrô Tô Văn Lai bình phục (Một gia đình xin)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Phaolô Nguyễn Văn Cơ (Nga Lê xin)
First Friday – 13th – Our Lay of Fatima
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
• LH Gioakim Nguyễn Xuân An (Ngọc Hà xin)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Anna Nguyễn Thị Thanh (ÔB Cố Thâu xin)
Saturday – May 14th – Thánh Mathia
8:30AM (Việt) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Anna Dì Thanh (GĐ Bà Phiên xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
FOURTH SUNDAY OF EASTER
Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh
*Saturday, May 7th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Frances C.
-E. M.’s: Fred T. & Eileen F.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 8 tháng 5, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Duyên Ng., Thuận Ng. Huy V., và Liên Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, May 8th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: C.J. K.
-E. M.’s: Tom B., Thi Trần & Thiện Lê.
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Tiffany Ng., James Ng., & Vy Do
*Chúa Nhật, 8 tháng 5 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Xuân Vũ
-TTVTT: Tuấn Vũ, Hùng Ng., Ngàn Ng. và Thảo Ng.
-Giúp Lễ: Long Ngô, Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương
--------------------------------------------------------------------------------------

FIFTH SUNDAY OF EASTER
Chúa Nhật Thứ V Phục Sinh
*Saturday, May 14th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Mary Ann W., Tom B.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 15 tháng 5, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Thuận Nguyễn
-TTVTT: Bảng H., Vĩ P., Vĩ Ng., Bằng Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, May 15th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: C.J. K.
-E. M.’s: Michael P., Ray C., Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Tiffany Nguyen, Vy Do, Thien Vu.
*Chúa Nhật, 15 tháng 5 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Tú Anh Trần
-TTVTT: Thanh Lê, Huy Trần, Hương Đỗ, Thùy Phạm.
-Giúp Lễ: Tai Vu, Livia Vu.
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa

4th Sunday of Easter – May 8
TODAY’S READINGS
First Reading — The Jews angrily reject Paul and
Barnabas’ preaching. They then turn their energies
to the Gentiles (Acts 13:14, 43-52).
Psalm — We are his people, the sheep of his flock
(Psalm 100).
Second Reading — John envisions a great whiterobed multitude standing before the throne and
before the Lamb. (Revelation 7:9, 14b-17).
Gospel — My sheep hear my voice; they follow
me. I give them eternal life (John 10:27-30).
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:
Acts 11:1-18; Jn 10:1-10
Tuesday:
Acts 11:19-26; Jn 10:22-30
Wednesday: Acts 12:24 — 13:5a; Jn 12:44-50
Thursday:
Acts 13:13-25; Jn 13:16-20
Friday:
Acts 13:26-33; Jn 14:1-6
Saturday:
Acts 1:15-17,20-26; Jn 15:9-17

REMEMBER OUR SICK
Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân
Liên Kim Nguyễn
Bà Nguyễn Thái
Cao Hoài Nam
Duy Vũ
Bà Trần Thị Ly
Tina Lê
Loan Lê
Ông Nguyễn V. Long
Bà Phạm Thị Trừ
Vũ Thị Gương
Bà Nguyễn Thị Phi
Ông Trần Văn Lan
Tuyến Nguyễn
Ông Giang Nguyễn
Bà Nhường Nguyễn
Bà Cụ Hà Thị Kỷ

Carol McConaghy
Dennis Gormley
Christine Sanford
Frances Pommer
Gerald Dankel
John Scanlon
Nelson Robinson
Josephine Conway
Loretta Wnuk
Margarita Hernandez
Lorraine Desrocher
Vincent Patrone
William Loges
Glenn Noble
Anna Braceland
Margaret Way

THE GOOD SHEPHERD
The Good Shepherd not only knows us but has
given his life for us. We belong to the Shepherd.
His life is the source of our life. One part of this
relationship is firm—God’s part. The Father has
entrusted us to the Son, and the Son will not let go
of our hand.
The other part of this relationship depends on us, of
course. In today’s Gospel, Jesus assumes our openhearted good will. “My sheep hear my voice … and
they follow me.” This hearing and following is a
daily undertaking that implies responsibility. Take
Paul and Barnabas, for example. They moved ever
closer to the reality that salvation was also meant
for those members of the flock who did not yet
know God’s saving power. The Gentiles were the
sheep known by the Shepherd. Paul could finally
see that now was the acceptable time for them to
know the Shepherd. Now the circle could be
completed. Finally, those who were known and
loved by the God of Jesus could know and follow
the God of Jesus. There will never be a last chapter
to this story of salvation.
Copyright © J. S. Paluch Co.

A MOTHER'S LOVE

There are times when only a mother's love
Can understand our tears,
Can soothe our disappoints
And calm all of our fears.
There are times when only a mother's love
Can share the joy we feel
When something we've dreamed about
Quite suddenly is real.
There are times when only a mother's faith
Can help us on life's way
And inspire in us the confidence
We need from day to day.
For a mother's heart and a mother's faith
And a mother's steadfast love
Were fashioned by the angels
And sent from God above.

TREASURES FROM OUR TRADITION
The reception of Holy Communion at Sunday Mass is
such an expected feature of the Mass these days that it
is surprising to realize that for many centuries,
receiving Communion was a relatively rare event in
the life of a faithful Christian. “Easter duty” means
that Catholics must celebrate reconciliation if aware of
serious sin, and receive Holy Communion during the
Easter season. For a while, this was a requirement of
Easter week, and later extended to the whole season of
fifty days, and even beyond that by a few weeks. For
the majority of people long ago, this meant
Communion was a once-a-year moment. A rather
complex bureaucracy grew up around this rule in the
Middle Ages. Amazingly, people received a kind of
token at confession admitting them to Communion in
their home parish, which then kept careful records and
reported them to the bishop.
Surviving records can tell us a great deal about our
ancestors. In fact, people were encouraged to journey
to the church of their baptism in order to fulfill their
duty, and therefore the Easter duty includes in its
origins a grateful pilgrimage to the font in which you
were first embraced by Christ. If your “Holy Mother
Church” is within a drive, why not make a pilgrimage
to that font be a feature of your Easter celebration of
these fifty days?
—James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

MEMORIAL DAY MASS SCHEDULE
Remembering Those Who Have Served and Who
Have Gone Before Us Memorial Day Masses are
held in most of our Catholic Cemeteries to honor
those who have served our country and paid with
the ultimate sacrifice. For a complete listing of
locations and times, please visit us at
SouthJerseyCatholicCemeteries.org.
MARIAN PRAYER FOR VOCATIONS
O Virgin Mary,
Mother of Jesus and Mother of the Church,
to you we commend our young people,
in particular those called to follow your Son
as brothers, sisters, and priests.
You know, O Mary, the struggles, doubts,
and obstacles they must face.
Assist them to answer Yes to the divine call,
as you did at the invitation of the angel.
Draw them near to your heart so that
they can understand the joy that awaits them
when they answer your Son’s call
to be witnesses of His love in the world.
Amen.

SUPREME COURT
POISED TO STRIKE
DOWN ROE DECISION?
The US Supreme
Court will soon overturn the controversial Roe v.
Wade decision, allowing individual states to
regulate abortion, according to a blockbuster report
on the Politico site.
Although the Court’s decision in the
crucial Dobbs case has not been released—and is
not anticipated until June—Politico obtained a copy
of a draft opinion written by Justice Samuel Alito,
which reportedly had won the concurrence of a
majority of the justices.
Such a leak of a Supreme Court decision is
unprecedented, and points to a serious breach of
confidentiality. Politico did not identify the source
of the leaked draft, but reported that a “person
familiar with the court’s deliberations” had said that
a majority of justices (Thomas, Gorsuch,
Kavanaugh, and Barrett as well as Alito) supported
it.
Seasoned observers of the Court did not
doubt the authenticity of the 98-page draft opinion,
which was posted in full by Politico. But the
premature release of the draft—which was
apparently circulated among the justices in
February, and could be amended prior to the official
ruling—will inevitably add new fuel to the already
heated public debate on the abortion issue.
The
Alito
draft
argues
that
the Roe decision—and the subsequent Casey ruling,
which upheld Roe—were based on “exceptionally
weak” judicial reasoning, and that the Court’s error
had produced “damaging consequences” for
American society.
“We hold that Roe and Casey must be
overruled,” the opinion states boldly. Listing other
crucial cases in which the Supreme Court reversed
earlier precedents that were found to be improper,
the opinion states: “It is time to heed the
Constitution and return the issue of abortion to the
people’s elected representatives.”
If
the Politico report
is
accurate
and Dobbs ruling is substantially the same as the
draft opinion by Justice Alito, the individual states
would again be free to craft their own laws
regarding abortion. In the Roe decision, the Court
had essentially stripped the states of that authority.

FOURTH SUNDAY OF EASTER – MAY 8, 2022
GOSPEL: Jn 10:27-30
A reading from the Holy Gospel according to John,
Jesus said: “My sheep hear my voice; I know
them, and they follow me. I give them eternal life,
and they shall never perish. No one can take them
out of my hand. My Father, who has given them to
me, is greater than all, and no one can take them out
of the Father’s hand. The Father and I are one.”
The Gospel of the Lord.
~~~~~
PHÚC ÂM: Ga 10: 27-30
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì
nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta
cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao
giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng
khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao
trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi
tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Tin mừng của Chúa.
~~~~~
KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
(do Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II soạn)

Lạy Chúa Giêsu xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu
tiên để biến họ thành những người đánh cá phần
hồn xin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa
‘Hãy theo Thầy’ bây giờ lại tiếp tục vang lên. Xin
Chúa ban cho các thanh niên nam nữ biết mau mắn
đáp lời Chúa mời gọi. Xin Chúa phù hộ các đức
giám mục các linh mục và những người đang dâng
mình cho việc truyền giáo. Xin Chúa ban ơn kiên trì
cho các chủng sinh của chúng con và những ai
đang hiến mình phụng sự Chúa. Lạy Mẹ Maria Mẹ
Thiên Chúa là gương mẫu Ơn Thiên Triệu xin Mẹ
giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi để cộng tác
vào chương trình cứu chuộc của Ngài. Amen.
XƯNG TỘI MÙA PHỤC SINH:
Những ai chưa đi xưng tội Mùa Phục Sinh, thời giờ
vẫn còn cho đến Chúa Nhật Lễ Chúa Trời Ba Ngôi
(Chúa Nhật 12 tháng 6). Các cha sẽ ngồi tòa trước
thánh lễ 5 giờ chiều thứ bảy và sau các thánh lễ
Chúa Nhật hàng tuần.

Kính thưa ông bà anh chị em,
Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh hôm nay,
cũng là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành”. Giáo Hội
còn gọi là ngày “Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn
Thiên Triệu”, ngày mà chúng ta suy tư về ý nghĩa
lời mời gọi của Chúa và cầu nguyện cho việc gia
tăng ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Chúng ta biết rằng, tất cả ơn gọi phát xuất
từ Bí Tích Rửa Tội. Nhờ Bí Tích Rửa Tội mọi người
được nhận một “ơn gọi” hoặc là một “ơn thiên
triệu”. Với niềm vui tràn đầy của Chúa Thánh
Thần, chúng ta được trao ban sứ mệnh của Chúa
Kitô như lời thề hứa sống ơn gọi trong hôn nhân,
độc thân, linh mục và tu sĩ. Chúng ta được mời gọi
sống quảng đại đáp trả với Đấng đã hiến mạng
sống vì chúng ta. Chúng ta được mời gọi sẵn sàng
để chia sẻ và phục vụ cộng đoàn tích cực hơn.
Trong khi cử hành ngày “Thế Giới Cầu
Nguyện cho Ơn Thiên Triệu”, tôi xin ông bà anh chị
em hãy cầu nguyện để Giáo Hội tăng số linh mục và
tu sĩ. Tôi tha thiết xin anh chị em ,là những bậc ông
bà cha mẹ hãy nói với con cháu về “ơn gọi” và
khuyến khích con cháu mình đáp lại lời mời gọi của
Chúa và Giáo Hội một cách khẩn thiết.
Tôi cũng xin anh chị em hãy cầu nguyện cho
các linh mục và tu sĩ đang gặp khó khăn trong ơn
gọi. Khi thi hành mục vụ, chắc chắn các ngài đã
không tránh khỏi những thiếu xót, căng thẳng và
mệt mỏi. Một số linh mục, tu sĩ có lẽ cũng đang gặp
phải những cám dỗ thử thách và bằng cách này hay
cách khác muốn rời bỏ ơn gọi.
Thay mặt cho cha Phó Raymond, chúng tôi
tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban tặng chúng tôi
món qùa vô cùng qúy giá là thiên chức linh mục để
phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng tôi xin cám ơn
ông bà anh chị em đang là những nhân chứng cho
tình yêu Chúa và gương sáng bằng nhiều cách
trong giáo xứ này. Xin tiếp tục cầu nguyện cho
chúng tôi.
Chúa Chiên Lành gọi đích danh từng con
chiên một, đó là mỗi người chúng ta. Xin chúng ta
hãy đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng chính sự
nhận thức chân thành, yêu thương và phục vụ Đấng
đã mời gọi chúng ta. Cầu chúc ông bà anh chị em,
luôn được Chúa Chiên Lành yêu thương và ban
tràn đầy ân sủng. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta
luôn mãi!
Cha xứ Giuse

LÀ MỤC TỬ CHÍNH DANH
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và
chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời
đời.” (Ga 10,27-28)
Suy niệm: “Con người mất hai năm để học nói,
nhưng dành cả cuộc đời để lắng nghe.” Lắng nghe
là kỹ năng phải luyện tập mới có, mới hoàn thiện.
Lắng nghe ai đó không đơn giản là thâu nhận âm
thanh, nhưng nhất là thấu cảm để hiểu ý của người
muốn nói với mình. Qua lối nói ẩn dụ trong Tin
Mừng, Chúa Giêsu dạy những ai được quy tụ trong
ràn chiên của Ngài kỹ năng lắng nghe và nhận biết
Ngài là người Mục tử chính danh: Ngài yêu
thương chăm sóc chiên không phải cách chung
chung mà Ngài biết và gọi tên từng con chiên, và
dám hy sinh mạng sống mình để chiên được sống
và sống dồi dào. Đối lại từng con chiên cũng có
được kỹ năng lắng nghe, nhận biết tiếng chủ chiên
của mình và đi theo ông chứ không đi theo người
lạ “vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.
Bạn ơi, Chúa Giêsu biết con người bạn, biết cả
tính cách, nội tâm bạn; ngay cả trước khi bạn thành
hình trong lòng mẹ, Chúa đã biết (x. Gr 1,5).
Người biết rõ bạn mong chờ hay khao khát điều gì.
Điều Người mong muốn là bạn được sống dồi
dào. Nhưng để có sự sống dồi dào ấy, bạn
cần phải biết nghe. Ý thức “nói là gieo, nghe là
gặt,” bạn xin ơn biết lắng nghe Lời Chúa, đem ra
thực hành, để đời sống thiêng liêng của bạn gặt
được nhiều bông lúa trĩu hạt.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian thinh
lặng suy niệm Lời Chúa để lắng nghe và nhận ra ý
Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Mục tử, xin cho con
nhận ra tình yêu hy sinh, tự hiến của Chúa. Nhờ đó
con sống lòng biết ơn, đáp trả cân xứng bằng việc
lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài. Amen.
~~~~~
TÒA ÁN TỐI CAO MỸ XÁC NHẬN
VỤ RÒ RỈ BẢN THẢO CHỐNG PHÁ THAI
LÀ CÓ THỰC
Một tài liệu bị rò rỉ cho thấy hàng triệu phụ nữ
Mỹ có thể bị mất quyền phá thai hợp pháp là có
thực, Chánh án Toà án Tối cao Mỹ đã xác nhận.
Nhưng tài liệu này không đại diện cho phán quyết
cuối cùng của tòa án, Chánh án John Roberts nói.
Vụ rò rỉ làm dấy lên kỳ vọng rằng, quyết định năm
1973 có nội dung hợp pháp hóa việc phá thai ở Mỹ
có thể bị đảo ngược, theo đó cho phép các bang
riêng lẻ cấm việc phá thai. Tổng thống Joe Biden

tranh luận rằng quyết định này - nếu được tiến hành
- có thể khiến các quyền tự do khác bị chất vấn.
Tài liệu rò rỉ - được dán nhãn "Bản thảo lần 1" dường như phản ánh ý kiến đa số của Tòa án Tối
cao Mỹ. Thẩm phán Samuel Alito viết, phán quyết
Roe v. Wade năm 1973 - hợp pháp hóa việc phá
thai trên toàn nước Mỹ - là "sai lầm nghiêm trọng
ngay từ đầu". Dự thảo không phải là phán quyết
cuối cùng và các ý kiến có thể thay đổi. Nhưng nếu
quyết định Roe v. Wade bị đảo ngược, khoảng một
nửa số bang của Hoa Kỳ có thể cấm việc phá thai.
Trong một tuyên bố, Chánh án Roberts mô tả vụ rò
rỉ bản thảo - lần đầu tiên được trang Politico của Mỹ
công bố - là "một vi phạm bất thường và cực kỳ tệ
hại" và yêu cầu Cảnh sát Tòa án Tối cao Mỹ tiến
hành điều tra. Công việc của tòa án sẽ "không bị tác
động theo bất kỳ cách nào", ông nói thêm. Vụ rò rỉ
bản thảo đã gây nên làn sóng phản ứng từ cả hai
phía. Công ty luật chống phá thai American United
for Life kêu gọi Tòa án tối cao không xem xét đến
"kỳ vọng của các nhà hoạt động ủng hộ phá thai
hoặc các đồng minh truyền thông ủy nhiệm".
~~~~~
MẸ LÀ TẤT CẢ
Tác giả: Lăng Kim Thanh

Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi
Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương
Cho con dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi
Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.

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

