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

3rd Sunday of Easter (May 1, 2022)
Chúa N hật thứ 3 P hục S inh

“Cast the net over the right side of the boat and
you will find something.” (John 21:6)

"Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được".

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.

3rd Sunday of easter– Chúa Nhật thứ III Phục Sinh
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass, April 30th - Lễ Vọng
5:00PM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Vũ Mạnh và gia đình xin)
3rd Sunday of Easter, May 1st
Chúa Nhật thứ III Phục Sinh
7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Maria Hoàng Thị Thiện (GĐ Bảng Hoàng xin)
LH Phêrô Huỳnh Căn (GĐ Vanna Nguyễn xin)
• Xin lễ Tạ Ơn (GĐ Duy-Thủy xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Quế Nguyễn xin)
• Xin ơn bình an và sức khỏe (GĐ Chị Tư Thanh xin)
9:00AM (English) –Fr. Raymond Son Tran, CSF
Albert Bove (Req. by Pet & Mike Hendricks)
LH Giuse (GĐ Mai Nguyễn xin)
LH Anna Bạch Yến (Nga Lê xin)
10:30AM (Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Giuse Trần Linh Duy (Vợ con xin)
LH Augustinô Nguyễn Văn Cần (Michael-Vân xin)
LLH Augustinô Nguyễn Văn Cần (GĐ Trâm Nguyễn xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
2LH Antôn Quy và Giuse Duy (GĐ Sang-Vân xin)
LH Phaolô Nguyễn Sơn Nhạc (GĐ Long & Kim xin)
LH Maria Mađalên Ánh Nguyệt (Gia đình xin)
Monday, May 2nd – St. Athanasius
8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF
Janet Stevens (Req. by Kyle (Khải) Horst Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Phaolô (Chị Trúc Nguyễn xin)
Tuesday, May 3rd – Sts. Philip & James, Apostles
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Trần Doãn Dân (Req. by Kyle (Khải) Horst Family)
6:00PM(Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Gioan Baotixita (GĐ Chị Trúc Nguyễn xin)
Wednesday, May 4th – Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF
Alphongsô Nguyen
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Anrê (GĐ Bà Phiên xin)
Thursday, May 5th – Thứ Năm
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
Joseph Vu
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Alphongsô (GĐ Bà Phiên xin)
First Friday – 6th – Thứ Sáu Đầu Tháng
8:30AM (English) -Fr. Raymond Son Tran, CSF
• Pray for Family (Req. by Buthusiem)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Phaolô Thái Văn Hó (Gia đình xin)
Saturday – May 7th - Thứ Bảy Đầu Tháng
8:30AM (Việt) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (Gia đình xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
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., Thanh Lê
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*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
--------------------------------------------------------------------------------------

FOURTH SUNDAY OF EASTER
Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh
*Saturday, May 7th, 2022 - 5:00AM - 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: Huyền Đinh
-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

3rd Sunday of Easter – May 1
TODAY’S READINGS
First Reading — Brought before the Sanhedrin, the
apostles give witness to Jesus Christ. (Acts 5:27-32,
40b-41).
Psalm — I will praise you, Lord, for you have
rescued me (Psalm 30).
Second Reading — In his vision John sees all in
heaven and on earth give honor and glory to the one
on the throne and to the Lamb (Revelation 5:11-14).
Gospel — Jesus appears to the disciples by the sea
of Tiberias (John 21:1-19).
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.

THE RISEN CHRIST
In this Sunday’s first reading and Gospel we see
Peter and the other disciples in action after the death
and resurrection of Jesus Christ. On trial, they
refused to stop teaching in Jesus’ name, and they
rejoiced at the opportunity to suffer for their beliefs.
On the lake and its shore, face to face with the
Risen Lord, they obeyed his directions and
recognized him as he once again ate a meal with
them. There are so many human and almost homey
touches in these readings! The high priest in the
first scene sounds as if he is scolding naughty
students. There is an order to stop speaking in
Jesus’ name, but it is evident everyone knows they
will disobey again. And on the lake shore, we can
imagine Peter panting, dripping wet and excited,
while Jesus grins and says, “Come, have breakfast.”
The second reading, on the other hand, is anything
but homey. In this passage from Revelation, John
describes a scene in which the same Lord who fed
his friends breakfast here receives honor and glory
from everything in the universe.
Copyright © J. S. Paluch Co.

-------------------------READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 6:8-15; Jn 6:22-29
Tuesday:
Acts 7:51 — 8:1a; Jn 6:30-35
Wednesday: Acts 8:1b-8; Jn 6:35-40
Thursday:
Acts 8:26-40; Jn 6:44-51
Friday:
Acts 9:1-20; Jn 6:52-59
Saturday:
Acts 9:31-42; Jn 6:60-69

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

The practice of dedicating the month of May to our
Lady was popularized especially by the Rosary
Encyclicals of Leo XIII – beginning in 1883 and
concluding in 1889, the Pontiff wrote twelve
encyclicals and five apostolic letters on the Rosary.
The Catholic Encyclopedia discusses the rather
recent origin of Mary Month:
“The May devotion [to our Lady] in its present form
originated at Rome where Father Latomia of the
Roman College of the Society of Jesus, to
counteract infidelity and immorality among the
students, made a vow at the end of the eighteenth
century to devote the month of May to Mary. From
Rome the practice spread to the other Jesuit colleges
and thence to nearly every Catholic church of the
Latin rite (Albers, "Bluethenkranze", IV, 531 sq.).
This practice is the oldest instance of a devotion
extending over an entire month.”
Next week is Mother’s Day.
Please remember your mother
on this special day.
Xin nhớ đến những người mẹ
trong ngày Hiền Mẫu tuần tới.

TREASURES FROM OUR TRADITION
The Gospel today sees Peter and his colleagues after
the Resurrection, returning to Galilee and resuming
the family business. They are fishing by night.
Although it is true that fish feed by night, the
mention of darkness here is more about the human
spirit than it is about fishing advice. Modern life
keeps darkness effectively under control; much of
the world has been glowing radiantly through the
night for a century. Yet just as surely as the Risen
Christ breaks into Peter’s fishing, so does he break
into the usual patterns of our own darkness, electric
lights notwithstanding. It is Easter, and we are the
people of the light.
In our tradition, Evening Prayer, celebrated in
monasteries, parishes, cathedrals, and homes
everywhere, is a kind of solemn protest against the
darkness and its claims, an act of praise for our light
bearing God, and a commitment to carrying that
light forward. Sunset is a turning point of our day,
felt less acutely in an electrified world, but still an
effective reminder that one day darkness overtakes
us all. Yet our Eastering has taught us in a hundred
ways that the victory belongs to the Bearer of Light.
Easter summons us to transform our everyday
“blackouts,” perhaps in a way as simple as a
whispered prayer of thanks at evening for the
blessings of the day.
FEAST DAYS OF THE WEEK
May 3 Sts. Philip and James
As in the case of the other apostles,
we see in James and Philip human
men who became foundation stones of
the Church, and we are reminded
again that holiness and its consequent apostolate are
entirely the gift of God, not a matter of human
achieving. All power is God’s power, even the
power of human freedom to accept his gifts. “You
will be clothed with power from on high,” Jesus
told Philip and the others. Their first commission
had been to expel unclean spirits, heal diseases,
announce the kingdom. They learned, gradually,
that these externals were sacraments of an even
greater miracle inside their persons—the divine
power to love like God.
HOUSE OF CHARITY
Up to Date: April 30th, 2022
Parish Goal: $40,300
Amount Collected: $45,400
Percentage of Goal: 112.7%
Number of Families: 168

Pope Francis: God is weeping
for the victims of the Ukraine war
Pope Francis said on Saturday that "we must ask for
the grace to cry" with Our Lady for the lives
destroyed by the Ukraine war and the other miseries
of our time, like "the children discarded before they
are even born.” In a meeting on April 23 with the
Catholic community affiliated with the Marian
shrine of Our Lady of Tears in northern Italy, the
pope said that Mary’s tears are “a sign of God’s
weeping for the victims of the war” in Ukraine.
Pope Francis underlined that the war is “destroying
not only Ukraine,” but it is destroying “all the
nations involved in the war.” “Because war not only
destroys the people who are defeated, no, it also
destroys the victor … War destroys everyone,”
he said in Paul VI Hall. “We have entrusted our
prayer to the Immaculate Heart, and we are certain
that our Mother has accepted it and intercedes for
peace because she is the Queen of Peace,” the pope
added. In a speech to 2,800 pilgrims from Italian
parishes close to the 16th century shrine of Our
Lady of Tears in Treviglio, Italy, the pope said that
“our civilization, our times, have lost the [Biblical]
sense of weeping.”
Pope Francis meets with members of the FIAT
Association on April 23, 2022. Vatican Media
The pope also spoke about the war in Ukraine in
a meeting with the FIAT Association on Saturday.
The FIAT Association was founded by Belgian
Cardinal Leo Jozef Suenens in 1987.
“The tragedies we are experiencing at the moment,
particularly the war in the territory of Ukraine so
close to us, remind us of the urgency of a
civilization of love. In the eyes of our brothers and
sisters, victims of the horrors of war, we read the
profound and pressing need for a life marked by
dignity, peace and love,” Pope Francis told the
group.
“Like the Virgin Mary, we must continually
cultivate the missionary spirit to make ourselves
close to those who suffer, opening our hearts to
them. We must walk with them, fight with them for
their human dignity and spread the perfume of
God's love everywhere.”

THIRD SUNDAY OF EASTER – MAY 1, 2022
GOSPEL: Short Form Jn 21:1-14
A reading from the Holy Gospel according to John,

PHÚC ÂM: Bài Ngắn Ga 21: 1-14
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

At that time, Jesus revealed himself again to his
disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself
in this way. Together were Simon Peter, Thomas
called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee,
Zebedee’s sons, and two others of his disciples.
Simon Peter said to them, “I am going fishing.”
They said to him, “We also will come with you.” So
they went out and got into the boat, but that night
they caught nothing. When it was already dawn,
Jesus was standing on the shore; but the disciples
did not realize that it was Jesus. Jesus said to them,
“Children, have you caught anything to eat?” They
answered him, “No.” So he said to them, “Cast the
net over the right side of the boat and you will find
something.” So they cast it, and were not able to
pull it in because of the number of fish. So the
disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the
Lord.”
When Simon Peter heard that it was the Lord, he
tucked in his garment, for he was lightly clad, and
jumped into the sea. The other disciples came in the
boat, for they were not far from shore, only about a
hundred yards, dragging the net with the fish. When
they climbed out on shore, they saw a charcoal fire
with fish on it and bread. Jesus said to them, “Bring
some of the fish you just caught.”
So Simon Peter went over and dragged the net
ashore full of one hundred fifty-three large fish.
Even though there were so many, the net was not
torn. Jesus said to them, “Come, have breakfast.”
And none of the disciples dared to ask him, “Who
are you?” because they realized it was the Lord.
Jesus came over and took the bread and gave it to
them, and in like manner the fish. This was now the
third time Jesus was revealed to his disciples after
being raised from the dead.
The Gospel of the Lord.
----------------------

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria,
Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như
sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô),
Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông
Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau.
Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông
kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi
người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông
không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa
Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ
không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các
con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa
không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu
thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu
không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ
Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa
đó".
Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo
vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn
đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì
không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước
tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên
để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy
mang cá mới bắt được lại đây".
Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới
đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba
con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.
Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không
ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi
người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy
bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như
thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với
các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
Tin Mừng của Chúa

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.

QUỸ BÁC ÁI TÒA GIÁM MỤC NĂM
-Tính tới ngày: 30/4/2022
-Số tiền phải đóng: $40,300
-Số tiền đã đóng được: $45,400
-Phần trăm đã đóng được: 112.7%
-Số gia đình đa đóng góp: 168

TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
Ông Phêrô buồn vì Chúa hỏi tới ba lần: “Anh có
yêu mến Thầy không?”
Suy niệm: Ai mà không buồn khi bị hỏi đi hỏi lại
cùng một câu hỏi như vậy? Hoặc vì người nghe lơ
đãng; hoặc người nghe không tin hay không chấp
nhận câu trả lời. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu không
hề muốn Phêrô phải xấu hổ. Ngài nghe rất rõ câu trả
lời chân thành của ông, nhưng muốn ông xác tín và
quyết tâm lại lòng trung thành và sự phục vụ của
ông. Thực vậy, tình yêu dành cho Chúa phải được
diễn tả sống động trong việc vâng nghe và chăm sóc
đoàn chiên theo gương Chúa. Nếu Phêrô yêu Chúa,
thì ông hãy vác thánh giá như Chúa. Nếu Phêrô yêu
Chúa, ông hãy chăm sóc đoàn chiên, cách riêng
những con chiên yêu đuối, thương tích, lạc đàn. Nếu
Phêrô yêu Chúa, ông hãy hy sinh mạng sống vì
đoàn chiên. Tình yêu phải được bày tỏ trong khiêm
tốn, trong hiến tế và trong phục vụ.
Mời Bạn: Sau mỗi lần bạn sa ngã, Chúa đã cho bạn
quá nhiều cơ hội mới để lặp lại tình yêu và quyết
tâm của bạn đối với Chúa. Bạn đừng buồn vì phải
lặp lại quyết tâm theo Chúa, nhưng phải buồn vì
bạn vẫn chưa thực hiện điều bạn quyết tâm.
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn dâng ngày
cho Chúa và có một quyết tâm sống trong ngày để
dâng cho Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn
yêu bản thân con và yêu Cha chỉ vì Cha... Con
không coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô
lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc
về Cha mãi mãi. (Karl Rahner)
THÁNG HOA DÂNG MẸ
- Xin dâng lên Mẹ hoa hồng của lòng
yêu mến, xin Mẹ dạy chúng con biết
yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em
mình như Chúa đã yêu chúng con.
- Xin dâng lên Mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, xin
Mẹ dạy chúng con sống phó thác và tin tưởng vào
tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ.
- Xin dâng lên Mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và
hy vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn
bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của
cuộc sống.
- Xin dâng lên Mẹ hoa trắng của sự trinh trong, xin
Mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong
trắng, sạch tội.
- Xin dâng lên Mẹ hoa tím của những đau thương,
bệnh tật, tang tóc, cô đơn, xin Mẹ dạy chúng con
biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để
trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.

Hội nghị thường niên kỳ I/2022: Ngày làm việc
thứ nhất - WHĐ (26.4.2022)
5g30 sáng ngày 26 tháng 4, Hội đồng Giám mục
Việt Nam (HĐGM) đã bắt đầu Phụng vụ Kinh Sáng
tại Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình. Tiếp sau
Kinh sáng là Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục
Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế với ý chỉ cầu nguyện
cho Thượng Hội đồng Giám mục.
Vào lúc 8g30, Hội nghị đã bắt đầu phiên họp với
bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần. Như thường lệ,
Đức cha Tổng Thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã
giới thiệu Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ
tịch HĐGM, có lời mở đầu Hội nghị và chào đón
quý Đức cha thành viên mới của HĐGM: Đức
Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó
giáo phận Bắc Ninh và Đức Giám mục Đaminh
Hoàng Minh Tiến, Giám mục Hưng Hoá. Hội nghị
cũng hân hoan chúc mừng Đức cha Vinhsơn
Nguyễn Văn Bản vừa nhận giáo phận Hải Phòng
ngày 31 tháng 3 vừa qua.
Trong hai phiên họp buổi sáng, Hội nghị đã
thông tin về quyên góp thường niên như đóng góp
ngày Thứ sáu Tuần Thánh, quỹ Peter’s Pence
(Đồng tiền thánh Phêrô) và các đề tài sẽ trao đổi,
phúc trình trong những phiên họp tiếp theo. Buổi
chiều, Hội nghị đã lắng nghe Đức Tổng Giám mục
Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh, thông tin về
các đề mục ưu tiên và các chương trình sắp tới của
Giáo hội tại giáo triều cũng như những việc liên hệ
đến đời sống Giáo hội tại Việt Nam. Đức ông Thứ
trưởng ngoại giao Miroslaw Stanislaw Wachowski
và Linh mục Han Hyuntaek, Viên chức Bộ Loan
báo Tin Mừng cho các dân tộc cũng trả lời một số
câu hỏi mà HĐGM đã nêu ra.
Tối hôm nay, phái đoàn Toà Thánh đã dâng
Thánh lễ lúc 19g30 tại Nhà thờ Chính toà giáo phận
cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và đại
diện các thành phần Dân Chúa của giáo phận Thái
Bình.
20g tối HĐGM đã Chầu Thánh Thể và cử
hành Phụng vụ Kinh Tối trước khi quý Đức cha và
Ban Thư ký họp riêng theo Giáo tỉnh.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội nghị ngày làm
việc thứ nhất đầy tràn hồng ân, hiệp thông và hiệu
quả.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

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

