Most Precious Blood Parish
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5th Sunday of Easter (May 15, 2022)

Chúa N hật thứ 5 P hục S inh

“I give you a new commandment:
love one another.
As I have loved you,
so you also should love one another.” (John 13:33-34)

“Thầy ban cho các con điều răn mới,
là các con hãy yêu thương nhau.
Như Thầy đã yêu thương các con,
thì các con cũng hãy yêu thương nhau.”

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor
Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar
Rev. Mr. Kim Nguyen, Retired
Rectory Office Hours:
Monday-Friday: 9AM-12PM & 1PM-5PM

SCHEDULE OF SERVICES
Saturday Morning: 8:30AM (Vietnamese)
Saturday Vigil: 5:00PM (English)
Sunday: 7:30AM (Vietnamese),
9:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese)
Holy Day: Vigil: 7:00PM (Bilingual),
Day: 8:30AM (English), 7:00PM (Vietnamese)
Monday-Friday: 8:30AM (English)
Monday - Friday: 6:00PM (Vietnamese)
Baptism - 12:00PM Every Sundays (English)
Please contact the rectory to schedule a date.
Rửa Tội - 12:00PM Mỗi Chúa Nhật (tiếng
Việt). Xin liên lạc Giáo Xứ một tháng trước khi
rửa tội.
Reconciliation - Saturday: 4:15-4:45PM and
Sunday: 8:30-8:50AM or by appointment.
Giải Tội - Chiều thứ bảy từ 4:15-4:45PM Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và từ
10:00AM-10:20AM hoặc có thể làm hẹn.
Marriage - The Diocese asks that we take at
least a year to prepare for this special
Sacrament. Please contact one of your priests
for further information.
Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự
định cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ, phải đến
thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước
khi quyết định ngày cưới.

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

5th Sunday of easter – Chúa Nhật thứ V Phục Sinh
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass, May 14 - Lễ Vọng
5:00PM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Martin Casey (Req. by Bruce-Fran Boyer & Family)
4th Sunday of Easter, May 15th - Chúa Nhật thứ IV PS
7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Chúc Phan xin)
Lễ Giỗ 2LH Phaolô và Phêrô (GĐ Quang-Liên xin)
2LH Maria Vạn và Maria Tám (GĐ Bảng Hoàng xin)
2LH Maria Nhật Và Maria The (GĐ Vanna Nguyễn xin)
• Xin đi đường bình an (GĐ Liên Hoàng xin)
• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Tòng Mai xin)
• Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Thắng-Thuận xin)
9:00AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Paul Halbe (Req. by Hendricks Family)
2 LH Anna và Vinh Sơn (GĐ Ngọc-Thùy xin)
• Xin ơn Chúa chữa lành cho cô Tuyến (GĐ Danh-Như xin)
10:30AM (Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Anna (GĐ Trực Nguyễn xin)
Lễ Giỗ LH Matthew (GĐ Bà Phiên xin)
LH Phêrô Nguyễn Khắc Thi (GĐ Nguyễn Khắc Thi 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)
2LH Maria Xuyến và Lý (GĐ Mỹ An-Tường Thược xin)
LH Phaolô Huỳnh Thành Thơ (GĐ Danh-Như xin)
LH Matthew Vũ Đình Phiên (Cúc Nguyễn xin)
Monday, May 16th - Thứ Hai
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
Các LH đã qua đời vì dịch bệnh (GĐ Vân Nguyễn xin)
2LH Phêrô và Anna (Bà Kim Khánh xin)
Tuesday, May 17th - Thứ Ba
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
6:00PM(Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình (Một gia đình xin)
Wednesday, May 18th – Thứ Tư – St. John I
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
For Dominic (Req. by Nga Lê)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Cầu bình an cho một gia đình ở VN (Nga Lê xin)
Thursday, May 19th – Thứ Năm
8:30AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
Friday – 20th – St. Bernardine of Siena
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
LH Maria và 2 LH Anna (Một gia đình xin)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
Giuse Vũ Hồng Khanh (Một người xin)
Saturday – May 21st – St. Christopher Magallanes
8:30AM (Việt) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
LH Maria Mađalên Ánh Nguyệt (Gia đình xin)
th

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
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:
Tam & David.
-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
--------------------------------------------------------------------------------------

SIXTH SUNDAY OF EASTER
Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh
*Saturday, May 21st, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Tom B.
-E. M.’s: Fred T., Eileen F., Nhạn Tôn
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 22 tháng 5, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Ngọc Anh Ng.
-TTVTT: Thanh Lê, Huy Vũ, Steven Ng., Trúc Nguyễn
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, May 22nd, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Bruce C.
-E. M.’s: C.J. K., Ray C., Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Tiffany Ng., Vy Do, Kadin Ng., Long Bao Ng.
*Chúa Nhật, 22 tháng 5 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Trực Nguyễn
-TTVTT: Tuấn Vũ, Hùng Ng., Ngần Ng., Thảo Ng.
-Giúp Lễ: Long Ngô, Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa

5th Sunday of Easter – May 15
TODAY’S READINGS
First Reading — Paul and Barnabas continue their
travels, spreading the faith and unifying the
churches (Acts 14:21-27).
Psalm — I will praise your name forever, my king
and my God (Psalm 145).
Second Reading — John’s vision of God dwelling
with the human race (Revelation 21:1-5a).
Gospel — As Jesus has loved us, so we must love
one another (John 13:31-33a, 34-35).
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 14:5-18; Jn 14:21-26
Tuesday:
Acts 14:19-28; Jn 14:27-31a
Wednesday: Acts 15:1-6; Jn 15:1-8
Thursday:
Acts 15:7-21; Jn 15:9-11
Friday:
Acts 15:22-31; Jn 15:12-17
Saturday:
Acts 16:1-10; Jn 15:18-21

REMEMBER OUR SICK
Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân

THE WAYS OF LOVE
One can feel the energy of a young, growing
Church in today’s first reading. For Paul and
Barnabas, it’s smooth sailing. For the sponsoring
church at Antioch, good news. The second
reading—a vision—offers a picture of triumph, pure
and simple. We might paraphrase God’s direct
words to read: “Don’t you see? I make all things
new!”
The young Church remains new and young to this
day if and when it follows the command Jesus lays
down in the Gospel: “Love one another.” The
attitude and actions of love define the disciples and
identify them with their master. Every person on
this earth can be a disciple. For discipleship does
not depend on learning or sophistication or age or
arcane knowledge of secret cults. We are asked to
study and practice the ways of love, right here and
right now in the company of ordinary people.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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

FIRST COMMUNION MASS
Sunday, May 22nd, our parish will
celebrate the sacrament of First Holy
Communion with our children at
10:30AM mass (instead of 12:30PM as
announced)! We ask that you keep
them in your prayers as they prepare for their first
Communion. Altar Servers for this mass are:
Amanda Dinh, Anna Tran, Lily Tran, Livia Vu
& James Nguyen.

Kid’s Corner

TREASURES FROM OUR TRADITION
Frequent fliers today have many ways to accrue air
miles, so one doesn’t always have to endure long
hours in cramped seats to earn free hours in cramped
seats. In St. Paul’s day, there were no such perks, nor
would there have been any legal system for him to
protest the shipwrecks he endured. He had other
rewards in mind. The churches that he established in
the catalogue of cities from today’s first reading must
have been very different from one another. Language,
culture, customs, religious history, obstacles to
community, social challenges, the places where they
met, their clothing, their bread and wine, all distinct,
particular to the area.
There were social customs as well: in a Christian
household, the only place where a slave would be able
to stand legally as an equal with the master would be
at the table of the Lord, because at that table a new
world of reconcilation was imaged. While Paul
revered local customs, he was relentless about
challenging the ways that people lived their Christian
lives and how their worship reflected them. It is much
the same today, as a global Catholic Church seeks to
respect local customs and culture, allowing for
differences in many things, yet always giving
expression to the underlying presence of Christ, who
binds us all together into his body.
—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.
Ukraine war: Catholic Charity to fund
restoration of looted seminary
A Catholic charity announced this week that it
would fund the restoration of a Ukrainian seminary
looted by Russian forces.
Aid to the Church in Need (ACN) said on May 9
that it planned to cover the costs of building repairs
and replacing stolen furniture and equipment at the
Catholic seminary in Vorzel, 18 miles from the
capital Kyiv.
The pontifical foundation’s support should enable
the Major Theological Seminary of the Sacred
Heart of Jesus to reopen in September, seven
months after 25 seminarians were forced to flee the
Russian advance in northern Ukraine.

ACN made the announcement after representatives
visited the seminary in the Latin Rite Diocese of
Kyiv-Zhytomyr and met with its rector Father
Ruslan Mikhalkiv.
“They took everything they could. Kitchen utensils,
washing machines, computers, and air conditioners.
The seminarians’ rooms were ransacked and they
took liturgical items, including a chalice donated by
St. John Paul II when he visited Ukraine in 2001,”
Mikhalkiv said. Priests and students evacuated the
seminary after Russia launched its full-scale
invasion of Ukraine on Feb. 24. They found refuge
in a neighboring diocese.
Russian troops are believed to have looted the
seminary in mid-March. According to local
witnesses, the soldiers spent two nights at the site.
After the Russians abandoned the area, a small
group led by Father Mikhalkiv returned to the
seminary, near the city of Bucha.
The priest previously described how he discovered
a shattered statue of Our Lady of Fatima in the
seminary dining room. After considering various
theories about how it was damaged, he said he “had
the impression that it had been a blow from the
devil to the Blessed Virgin Mary.” He linked the
damage to the worldwide act of consecration of
Ukraine and Russia to the Immaculate Heart of
Mary, which took place around the same time.
The estimated cost of the repairs is more than
150,000 euros (around $158,000).
Magda Kaczmarek, head of projects in Ukraine for
ACN International, said: “Since the war started, we
have been giving our full support to the local
Church of both rites, Latin and Greek Catholic. First
with emergency support in the war zones, and for
refugees in the West of the country.”
“Thanks to our benefactors, we have been funding
transport costs, vehicles and the extraordinary
activities of priests and religious in the affected
territories.”
“Furthermore, in a second phase, we have been
helping the parishes and monasteries in Ukraine that
opened their doors to refugees, giving them material
and spiritual support.”
“In a third phase, and within our possibilities, we
want to help repair the damage.”
ACN has a longstanding connection to Ukraine, a
predominantly Orthodox Christian country in
Eastern Europe, helping to fund the training of
seminarians.
Father Mykhalkiv said: “We will be very grateful to
ACN if our seminarians manage to return in
September.” (www.catholicnewsagency.com)

5th SUNDAY OF EASTER – MAY 15, 2022
Chúa Nhật thứ V Phục Sinh
GOSPEL: Jn 13:31-33a, 34-35
A reading from the Holy Gospel according to John,
When Judas had left them, Jesus said, “Now is
the Son of Man glorified, and God is glorified in
him. If God is glorified in him, God will also glorify
him in himself, and God will glorify him at once.
My children, I will be with you only a little while
longer. I give you a new commandment: love one
another. As I have loved you, so you also should
love one another. This is how all will know that you
are my disciples, if you have love for one another.”
The Gospel of the Lord.
PHÚC ÂM: Ga 13: 31-33a, 34-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền
phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên
Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa
được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho
Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên
Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu
quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi.
Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy
yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con,
thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào
điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ
của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
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.
KHÓA XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Năm nay các em thiếu nhi trong giáo
xứ sẽ được rước lễ lần đầu vào ngày
Chúa Nhật tuần tới, 22 tháng 5 lúc
10:30AM (thay vì 12:30PM như đã
thông báo). Xin qúy phụ huynh đưa
các em tới nhà thờ lúc 5 giờ rưỡi tối thứ sáu, 20
tháng 5 để tham dự thánh lễ, sau đó các em sẽ được
XƯNG TỘI LẦN ĐẦU và tập nghi thức. Trong khi
tập nghi thức, cha mẹ sẽ họp với ban giáo lý. Sau
buổi họp, ban giáo lý mời tất cả qúy phụ huynh và
các em ở lại dùng cơm tối với qúy cha.

Nhà thờ Mỹ rung
1.000 tiếng chuông
tưởng nhớ 1 triệu
người chết do
COVID-19
Tính đến 7h ngày 10-5 (giờ Việt Nam), Mỹ vượt
mốc 1 triệu người chết do COVID-19 và là quốc gia
có nhiều ca tử vong do căn bệnh này nhất.
Theo Hãng tin AFP, ngày 9-5 (giờ Mỹ), nhà thờ
Washington National Cathedral ở thủ đô
Washington D.C đã đánh 1.000 tiếng chuông để
tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19. Mỗi
tiếng chuông đại diện cho 1.000 người Mỹ tử vong
vì căn bệnh này.
Randolph Marshall Hollerith, người đứng đầu
nhà thờ, phát biểu trước khi hồi chuông vang lên:
"Hôm nay, chúng ta đã đạt đến một cột mốc bi thảm
của đất nước, một triệu người Mỹ đã chết vì hậu
quả của COVID-19".
Ngày 9-5, Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ sẽ có lễ kỷ
niệm cột mốc 1 triệu người chết do COVID-19 của
đất nước.
Trước đây, tại thời điểm Mỹ có nửa triệu người
chết do COVID-19 vào tháng 2-2021, Tổng thống
Mỹ Joe Biden lưu ý rằng đây là thiệt hại nhân mạng
nặng nề hơn cả "Chiến tranh thế giới thứ nhất,
Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh ở Việt
Nam cộng lại".
Trong vài tuần qua, do quy định về khẩu trang đã
được dỡ bỏ, việc đeo hay không đeo khẩu trang tùy
thuộc vào lựa chọn của người dân, Mỹ bắt đầu có sự
gia tăng về số ca nhiễm hằng ngày. Tuy nhiên, số
người chết liên quan đến COVID-19 đã chậm lại
trong những tháng gần đây.
Theo trang web thống kê worldometers.info, sau
Mỹ, Brazil và Ấn Độ lần lượt là hai nước có số ca
tử vong nhiều thứ nhì và thứ ba trên thế giới với
664.248 và 524.093 ca. Trên toàn thế giới, COVID19 đã làm hơn 6,2 triệu người chết.
Hiện nay, theo trang ourworldindata.org, có
65,5% người dân trên toàn cầu đã được tiêm ít nhất
1 liều vắc xin ngừa COVID-19.
Các cơ quan y tế toàn cầu và chính quyền của
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực để đưa các
xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và thuốc trị
COVID-19 đến các quốc gia có thu nhập thấp và
trung bình. HỒNG VÂN (tuoitreonline)

YÊU NHƯ CHÚA YÊU
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh
em hãy yêu thương nhau.”
Suy niệm: Yêu thương theo kiểu con người là yêu
có điều kiện. Phản bội, yêu làm sao được? Vô ơn,
yêu thế nào được? Chúng ta chỉ yêu những ai hợp ý
và hợp những tiêu chuẩn chúng ta yêu cầu. Chúa
Giêsu phê phán: lối yêu thương như thế không phải
là yêu thương theo chuẩn mực của Thiên Chúa.
Những người không biết, không tin Chúa, cũng yêu
được như thế. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu một
lối yêu thương mới được Ngài làm gương, đó là yêu
nhau như Chúa yêu chúng ta. Đây không chỉ là lời
giới thiệu, mà còn là một mệnh lệnh của Chúa dành
cho những ai muốn theo Chúa. Yêu như Chúa yêu
là điểm mới mẻ của luật yêu thương của Chúa
Giêsu. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu bền vững,
dẫu con người đang phản bội, dẫu họ khó yêu, Ngài
vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu Chúa dành
cho chúng ta là tình yêu luôn đi bước trước. Ngài
yêu chúng ta đang lúc chúng ta phản bội Ngài.
Thánh Phaolô đã viết: “Chúa Kitô đã chết vì chúng
ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó
là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”.
Do đó, yêu như Chúa yêu vừa là một lời kêu gọi,
vừa là mệnh lệnh dành cho những ai muốn làm môn
đệ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trở nên khí cụ
tình yêu của Chúa, luôn vui tươi, thân thiện với mọi
người.

Ăn Chay - Cầu Nguyện cho những người
ủng hộ phá thai
Để đối phó với những lời đe dọa bạo lực từ những
kẻ hoạt động ủng hộ phá thai, Hội đồng Giám mục
Hoa Kỳ đang mời gọi những người Công Giáo trên
khắp đất nước cùng ăn chay và lần hạt vào thứ Sáu,
ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima.
Đức Tổng Giám Mục William Lori của Baltimore,
Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Các Hoạt động Vì
Sự sống, và Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez chủ
tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi người
Công Giáo cầu nguyện cho sự hoán cải trái tim và
đầu óc của những người ủng hộ phá thai, cũng như
việc đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade, vào
năm 1973 theo đó Tòa án Tối cao đã hợp pháp hóa
việc phá thai trên toàn quốc.
Đức Cha Lori và Đức Cha Gomez cũng khuyến
khích cầu nguyện cho “một cam kết mới trong việc
xây dựng một nước Mỹ, nơi trẻ em được chào đón,
nâng niu và chăm sóc; nơi những người cha, người
mẹ được khích lệ và tiếp thêm sức mạnh; và nơi hôn

nhân và gia đình được công nhận và ủng hộ như
những nền tảng thực sự của một xã hội phát triển và
lành mạnh”.
Các giám mục cũng kêu gọi những lời cầu nguyện
cho Hoa Kỳ, “cho sự toàn vẹn của hệ thống tư pháp
của chúng ta, và tất cả các nhánh của chính phủ hãy
tận tâm tìm kiếm lợi ích chung và bảo vệ phẩm giá
và quyền của con người, từ khi thụ thai cho đến khi
chết tự nhiên.”
Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục Lori và Đức Tổng
Giám Mục Gomez đã cầu xin “Sự cầu bầu và hướng
dẫn của Đức Mẹ khi Giáo hội tiếp tục đồng hành
với các bà mẹ và gia đình có nhu cầu, đồng thời tiếp
tục quảng bá các lựa chọn thay thế cho việc phá
thai, và tìm cách tạo ra một nền văn hóa sự sống.”
Những người ủng hộ phá thai hợp pháp đã tổ chức
các cuộc biểu tình sau tiết lộ ngày 2 tháng 5 về ý
kiến dự thảo bị rò rỉ từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, cho
thấy rằng tòa án đã sẵn sàng lật ngược vụ Roe kiện
Wade và Planned Parenthood kiện Casey.
Nếu phán quyết cuối cùng của Tối Cao Pháp Viện
đứng vững, vấn đề hợp pháp hóa phá thai sẽ quay
trở lại các tiểu bang, và cho đến nay hơn một chục
tiểu bang do Đảng Cộng Hòa nắm đã cắt bỏ phần
lớn việc phá thai, hoặc hoàn toàn cấm phá thai.
Đã có những lời đe dọa bạo lực từ một số nhân vật
trực tuyến, bao gồm cả nhóm Ruth Sent Us, nhóm
này đã đe dọa làm gián đoạn các Thánh lễ Công
Giáo vào Ngày của Mẹ và “đốt Thánh Thể”.
Việc phá hoại Thánh lễ quy mô lớn và thiệt hại về
tài sản vẫn chưa thành hiện thực, mặc dù đã có một
số trường hợp phá hoại và cố gắng đốt phá được
báo cáo khắp cả nước tại các giáo xứ và các trung
tâm trợ giúp mang thai, và những người biểu tình đã
làm gián đoạn ít nhất hai Thánh lễ cuối tuần trước
tại các nhà thờ lớn của Thành phố New York và Los
Angeles.

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân
Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết nhà
chức trách Hồng Kông đã bắt giữ Đức Hồng Y
Giuse Trần Nhật Quân và ít nhất ba người khác vào
hôm thứ Tư 11/5/2022 vì tình nghi thông đồng với
các lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an
ninh quốc gia của Trung Quốc.
Các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày Chủ nhật là
ngày Hồng Kông có lãnh đạo mới, John Lee, một
cựu giám đốc an ninh cứng rắn, được sự ủng hộ của
Bắc Kinh. Chính phủ và cảnh sát Hồng Kông không
có bình luận ngay lập tức. Việc bắt giữ Đức Hồng Y
Quân vì các hoạt động hòa bình của Ngài cho thấy
vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông đã xuống tới mức
thấp nhất trong hai năm qua.

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

