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

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.

Divine Mercy Sunday – Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass, April 23rd - Lễ Vọng
5:00PM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
• Mass of Thanksgiving (Req. by Deacon Kim Family)
Divine Mercy Sunday, April 24th
Kính Lòng Thương Xót Chúa
7:30AM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Augustinô Nguyễn Văn Cần (GĐ Chiêu-Hạnh xin)
LH Giuse và 2LH Maria (GĐ Thái-Lan xin)
9:00AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Russ Hannan (Req. by Pet & Mike Hendricks)
• Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình (GĐ Ngọc-Thùy xin)
• Xin lễ tạ ơn (GĐ Thi Lê xin)
Giỗ 2LH Giuse và Maria (GĐ Đăng Nguyễn xin)
10:30AM (Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
Giỗ LH Giuse Hà Tam Cương (GĐ Chương-Mai xin)
LH Augustinô Nguyễn Văn Cần (Michael-Vân xin)
LLH Augustinô Nguyễn Văn Cần (Một người xin)
Giỗ 1 năm LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (GĐ Xuân Vũ xin)
LH Antôn Nguyễn Văn Nhường (GĐ Bà Nhường xin)
• Cầu bình an cho gia đình (GĐ Xuân Vũ xin)
Catarina Nguyễn Thị Thoàn (GĐ Phong-Uyển xin)
LH Matthew Vũ Đình Phiên (GĐ Xuân Vũ xin)
LH Giuse Trần Linh Duy (GĐ Xuân Vũ xin)
Monday, April 25th – St. Mark - Lễ Thánh Marcô
8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF
Joseph (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
Tạ ơn Đức Mẹ (Bà Nguyễn Thị Kim Liên xin)
Tuesday, April 26th - Thứ Ba
8:30AM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF
Anthony (Req. by Family)
6:00PM(Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Xin khấn cho Anny (GĐ Thanh Tuyền xin)
Wednesday, April 27th – Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Joseph (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Maria Mađalêna (Gia Đình xin)
Thursday, April 28th – Thứ Năm Phục Sinh
8:30AM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF
For Deacon Kim’s 80th Birthday (Req. by Vân Đỗ)
6:00PM (Bilingual) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
Các LH ông bà tổ tiên (GĐ Luân-Hằng xin)
Friday - April 29th – St. Catherine of Siena
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Augustin (Req. by Family)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
Saturday – April 30th - Thứ Bảy
8:30AM (Tiếng Việt) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Gia đình được mọi sự lành bình an (GĐ Luân-Hằng xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
SUNDAY OF DIVINE MERCY
Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
*Saturday, April 23rd, 2022 - 5:00AM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Han Nguyen
-E. M.’s: Mary Ann W., Fred. T., Eileen F.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 24 tháng 4, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Duyên Ng., Thuận Ng., Liên Ng., Huy Vũ
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ
*Sunday, April 24th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Bruce C.
-E. M.’s: Tom B., Ray C., Thi Tran, Thien Le
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Vy Do, James Nguyen
*Chúa Nhật, 24 tháng 4 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Sương Nguyễn
-TTVTT: Thanh Lê, Tuấn V., Vinh Ng., Hùng Ng.
-Giúp Lễ: Long Ngô, Livia Vu, Tai Vu
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa
--------------------------------------------------------------------------------------

THIRD SUNDAY OF EASTER
Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh
*Saturday, April 30th, 2022 - 5:00AM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Tom B. & Nhạn Ton
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 1 tháng 5, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Bảng H., Vĩ P., Võ Ng., Trúc Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ
*Sunday, May 1st, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Students of R.Ed
-E. M.’s: Michael P., C.J. K., & Ray C.
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Kadin Nguyen
*Chúa Nhật, 1 tháng 5 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Nhàn Vũ
-TTVTT: Hải Đ., Hương Đ., Thùy P., Hiếu V.
-Giúp Lễ: Long Ngô, Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương

2nd Sunday of Easter – April 24
TODAY’S READINGS
First Reading — The Apostles perform many signs
and wonders among the people. Many are added to
their numbers (Acts 5:12-16).
Psalm — Give thanks to the Lord for he is good,
his love is everlasting (Psalm 118).
Second Reading — John, caught up in the spirit,
envisions the glorified Lord, the first and the last,
the one who lives (Revelation 1:9-11a, 12-13, 1719).
Gospel — The risen Christ comes to his disciples
with peace and the Spirit. The absent Thomas
doubts (John 20:19-31).
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:
1 Pt 5:5b-14; Mk 16:15-20
Tuesday:
Acts 4:32-37; Jn 3:7b-15
Wednesday: Acts 5:17-26; Jn 3:16-21
Thursday:
Acts 5:27-33; Jn 3:31-36
Friday:
Acts 5:34-42; Jn 6:1-15
Saturday:
Acts 6:1-7; Jn 6:16-21

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

DO NOT BE AFRAID
Did you notice? Today is called the “Second
Sunday of Easter,” not the “First Sunday after
Easter.” Our celebration of Easter is not over. These
Sundays of Easter continue to present the mystery
of Jesus Christ’s victory.
The readings begin with the “signs and wonders”
abounding in those earliest days. Sick people lay in
the street, hoping that at least Peter’s “shadow
might fall on one or another of them.” Then, in a
powerful passage from the Book of Revelation, the
visionary falls down “as though dead” upon seeing
the victorious Christ. But Christ extends a gentle
touch: “Do not be afraid … once I was dead, but
now I am alive forever.”
In the Gospel, that same Christ appears and breathes
on the disciples, and gently leads Thomas to
believe. This Christ—more powerful than any evil
force, victorious over death itself—touches us and
whispers, “Do not be afraid.”
Copyright © J. S. Paluch Co.

FEAST DAYS OF THE WEEK
St. Mark, Evangelist
Author of the first Gospel to be
written, he is believed to be the young
man who ran away when Jesus was
arrested (Mark 14:51-52), as well as
‘John, whose other name was Mark’
(Acts 12:25). He was a disciple of St. Peter who
travelled with him to Rome, and was referred to by
Peter as ‘my son Mar’. He travelled with his cousin
St. Barnabas, and with St. Paul through Cyprus.
Apr. 26

Apr. 29
St. Catherine of Siena
Doctor of the Church (1347 – 1380)
A fiery young lay Dominican of great
personal charm, a theologian and a
mystic (who had visions beginning at
the age of seven), and a gifted, highly
influential woman of her time.
Suffering great physical pain, she
lived for long intervals on practically no food save
the Blessed Sacrament. Catherine counselled popes
and emperors before dying at the young age of
thirty-three years.
SPECIAL COLLECTIONS
Our parish has collected $5,425 for the heat
collection and $824 for Ukraine. Thank you for
your generosity. Please continue to pray for Ukraine
and peace in the world.

Dear Parishioners & Friends,
As a Church, we continue to
celebrate the Lord’s Resurrection,
his triumph over death, and within
this Easter’s joy today, we
celebrate the Sunday dedicated to
the Divine Mercy. Pope Saint John Paul II, in his
encyclical “Dives in Misericordia,” explains that
the Divine Mercy is the loving manifestation of God
in a history wounded by sin and that God places our
miserable situation due to sin in his heart as a
Father, who is faithful to his designs. Jesus Christ,
dead and risen, is the supreme manifestation and
performance of the Divine Mercy. “God so loved
the world that he gave his Only Begotten Son”.
God loves all of us, no matter how great our
sins. He desires to bring us healing, strength,
pardon, peace and hope. He longs to bless us
through the Feast of the Divine Mercy. Through this
unique grace, the Lord opens wide the floodgates of
His mercy so we can enter and turn back to Him
while it is still the time of mercy, before He comes
again as the just judge.
On this Divine Mercy Sunday, we are called to
gaze upon Christ's merciful love, which is greater
than our sins and miseries, and to proclaim His
mercies as we live out the ABCs of the Divine
Mercy...
Ask for God's Mercy - we are to be purified by
the "Tribunal of Mercy" through the sacrament of
Reconciliation (if possible) or by offering an Act of
Perfect Contrition made out of love for God.
Be merciful - perform merciful works, in union
with the saving acts of
Completely trust in Jesus - we are to venerate His
sacred image, and seal and ratify the covenant of
mercy by receiving Jesus in Holy Communion.
Through this great Feast of Divine Mercy, we
are revived and transformed by no other greater
love than the love of Christ Jesus who died for us,
redeeming us by His blood to set us free from sin
and death. Jesus, now risen and alive, made the
ultimate sacrifice, so that we might have life
eternal. In Jesus, we see the Father's loving mercies
made visible.
Let our merciful Savior embrace us all as we
place our trust in Him. Let us offer merciful acts
and continue to unite in prayers for one another.
Happy Divine Mercy Sunday
Fr. Joseph Nguyen

AUTISM AWARENESS MONTH
Let us take this month of April, Autism Awareness
Month, to challenge ourselves to learn more about
the ways in which we can accommodate the needs
of those in our community who experience autism
so that they may participate more fully, and to seek
out and celebrate the richness of the gifts they have
to offer.
A Prayer of St. Francis for Autism
by Tim Tucker
Lord, let thy peace fill me up until I overflow;
that where people cannot speak,
I may be their advocate;
that where anyone is rejected,
I may extend my arms in welcome;
that where parents are heavy burdened,
I may offer a word of comfort;
that where our children struggle,
I may lift them up and cheer;
that where some see disability,
I may reveal to them extraordinary gifts;
that where others judge,
I may share with them my deep gladness;
and that where any are overlooked,
I may help the lights of all to shine.
O Giver of These Gifts,
grant that I may not so much seek
to be reassured as to reassure;
to be praised, as to praise;
to be accepted, as to accept;
for it is in all our uncertainty
that we are inspired to hope;
it is in great challenges
that we discover our greatest joys,
and it is in our community of wanderers
that we find the way home.
CATHEDRAL CLOTHING STORE
Cathedral Clothing Store located on Broadway
Street underneath the Diocesan Chancery Offices in
Camden has reopened. Currently, they are open on
Wednesdays from 10 a.m. to 1 p.m. They have free
clothing for children to adults for those in need.
There are dress pants, suitcoats, and dresses for
adults who may want to make a modest offering. If
you know of anyone in need, please send them to
the Cathedral Clothing Store on Broadway in
Camden.

DIVINE MERCY SUNDAY – April 24, 2022

K ính Lòng Thương X ót Chúa
GOSPEL: Jn 20:19-31
A reading from the Holy Gospel according to John,
On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples
were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in
their midst and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands
and his side. The disciples rejoiced when they saw
the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with
you. As the Father has sent me, so I send you.” And
when he had said this, he breathed on them and said
to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you
forgive are forgiven them, and whose sins you
retain are retained.” Thomas, called Didymus, one
of the Twelve, was not with them when Jesus came.
So the other disciples said to him, “We have seen
the Lord.” But he said to them, “Unless I see the
mark of the nails in his hands and put my finger into
the nail marks and put my hand into his side, I will
not believe.”
Now a week later his disciples were again inside
and Thomas was with them. Jesus came, although
the doors were locked, and stood in their midst and
said, “Peace be with you.” Then he said to Thomas,
“Put your finger here and see my hands, and bring
your hand and put it into my side, and do not be
unbelieving, but believe.” Thomas answered and
said to him, “My Lord and my God!” Jesus said to
him, “Have you come to believe because you have
seen me? Blessed are those who have not seen and
have believed.”
Now Jesus did many other signs in the presence
of his disciples that are not written in this book. But
these are written that you may come to believe that
Jesus is the Christ, the Son of God, and that through
this belief you may have life in his name.
The Gospel of the Lord
---------------------THU TIỀN ĐẶC BIỆT
Trong những tuần qua, giáo xứ đã thu được $5,425
cho tiền sưởi mùa đông và $824 cho Ukraina. Xin
cám ơn lòng hảo tâm của quý vị và xin tiếp tục cầu
nguyện cho hòa bình trên đất nước này cũng như
toàn thế giới.

PHÚC ÂM: Ga 20: 19-31
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những
cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người
Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông
và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều
đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn
Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy
Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:
"Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy
cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và
phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh
Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha.
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy
giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là
Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu
hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng:
"Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói
với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết
đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào
lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn
Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong
nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa
vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà
phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với
Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem
tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh
sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma
thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của
con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã
xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai
đã không thấy mà tin!"
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước
mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách
này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh
em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên
Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh
Người.
Tin Mừng của Chúa

Thư Mục Vụ Cha Chính Xứ
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh hôm
nay kết thúc tuần lễ “Bát Nhật” sau
khi Chúa sống lại. Trong bài tin mừng
của Thánh Gioan hôm nay, Chúa Kitô Phục Sinh đã
nói với Tông Đồ Tôma rằng: “Phúc cho những ai đã
không thấy mà tin.” Qua những lời này, Chúa cũng
muốn nói với mỗi người chúng ta của mọi thời đại như
vậy: “Phúc cho các con đã không thấy mà tin…” Chúng
ta đang sống trong một thời đại văn minh và tục hóa,
nhiều người coi trọng vật chất hơn đời sống tâm linh.
Không ít người, nhất là những người trẻ tin vào khoa
học có thể giải quyết được mọi sự. Họ đã đánh mất niềm
tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Nhìn
vào các thánh lễ Chúa Nhật, các hàng ghế nhà thờ
trống vắng người tham dự. Tòa giải tội ít người xếp hàng
chờ lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúa Nhật thứ 2
Mùa Phục Sinh hôm nay cũng là ngày Đức Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị đã thiết lập để
chúng ta Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa. Chúng
ta hãy siêng năng đến kín múc ân sủng và bình an trong
đại dương lòng thương xót Chúa và cũng cầu nguyện cho
những người tội lỗi mau mắn trở về và lãnh nhận ơn tha
thứ của Chúa.
Chúng ta nên biết là sứ điệp của Lòng Chúa
Thương Xót qua Thánh Nữ Faustina, nhắc nhở chúng
ta như là “Sứ Điệp Cuối Cùng của Chúa” dành cho
nhân loại trước khi Chúa đến lần thứ hai. Lời hứa của
Chúa là Ngài sẽ ban tràn đầy Ân Sủng như đại
dương, và tội lỗi cũng như hình phạt sẽ được tha thứ hết,
nếu chúng ta thật lòng ăn năn, xưng tội và rước Mình
Thánh Chúa trong Ngày Đại Lễ Lòng Thương Xót
Chúa hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn Cha Raymond, ban
chấp hành cộng đoàn, ban phụng vụ, các ca đoàn và ban
ngành đoàn thể, cũng như các cá nhân đã hy sinh phục vụ
giáo xứ, đặc biệt trong những ngày Mùa Chay, Tuần
Thánh và Phục Sinh. Tôi không quên cám ơn những
người đã đóng góp tiền cho tốn phí sưởi và bông hoa cho
lễ Phục Sinh. Xin kính chúc ông bà anh chị em tiếp tục
vui hưởng Mùa Phục Sinh thánh thiện, đặc biệt Ngày
Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót được muôn ơn
lành hồn xác để chúng ta luôn trở thành những chứng
nhân đức tin về Chúa Phục Sinh và niềm hy vọng nơi
Lòng Chúa Xót Thương.

Cha Chánh Xứ Giuse

GIÁO HỘI VIỆT NAM
Vào lúc 15g10 phút ngày 20/4/2022, Đức Tổng
Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên, đã có mặt
tại sân bay Nội Bài để chào đón phái đoàn Ngoại
giao Toà Thánh tới thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phái đoàn ngoại giao đến Việt Nam lần này để tham
dự cuộc họp đàm phán thứ IX của Nhóm Công tác
hỗn hợp Việt Nam – Vatican. Nên đón phái đoàn
Toà thánh tại sân bay có đại diện Bộ Ngoại giao và
Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.
Theo thông tin từ trang thông tin Hội Đồng
Giám mục Việt Nam, trong các ngày 21 và 22 tháng
4, phái đoàn Toà Thánh sẽ có các hoạt động ngoại
giao, chào thăm lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ và
Ban Tôn giáo Chính phủ; trọng tâm là cuộc họp
đàm phán thứ IX của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt
Nam – Vatican với nội dung đặt Văn Phòng Đại
Diện Thường Trú của Toà Thánh tại Việt Nam.
Nhân dịp này, chiều 23 tháng 4, Đức ông
Wachowski và phái đoàn sẽ đến thăm và dâng lễ tại
Nhà thờ Chính toà Hà Nội.

THÔNG BÁO:
-THÁNG 5 - DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ: Chúa
Nhật tuần tới, 1 tháng 5, chúng ta sẽ bước vào Tháng
Hoa, kính Đức Mẹ. Chị Nga Phùng (đánh đàn piano)
có nhã ý muốn dâng hoa vào 2 Chúa Nhật đầu và
cuối tháng 5. Xin các chị em vui lòng nhận lời mời
gọi của chị đến tập dâng hoa.
-MÙA CHAY TÌNH THƯƠNG: Xin các phụ
huynh nhắc các em nộp lại bao tiền cá nhân mà các
em đã nhận để quyên góp trong Mùa Chay. Nếu tuần
này các em chưa sẵn sàng, xin các em mang lại cho
các thầy cô vào Chúa Nhật tuần tới 1 tháng 5 để ban
giáo lý tổng kết.
-QUÁN QUÊ HƯƠNG
Xin các anh chị em trong Quán Quê Hương tuần
này trở lại phục vụ cộng đoàn như thường lệ.
-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.
-VƯỜN HOA THÁNH GIUSE: Bắt đầu sáng thứ
bảy tuần tới (30 tháng 4), lúc 10 giờ sáng, giáo xứ
sẽ trồng cây cảnh và làm lại vườn hoa cạnh tượng
đại Thánh Giuse (bên hồ cá nhà xứ). Xin anh chị
em đến giúp mỗi người một tay để sớm hoàn thành
Vườn Hoa Thánh Giuse (St. Joseph’s Garden). Đặc
biệt xin cám ơn anh chị Dũng-Đào đã ủng hộ
$3,000 để làm công trình này.

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

