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The Ascension of the Lord Sunday (May 29th, 2022)

Chúa N hật Lễ Chúa Thăng Thiên

“As he blessed them, he parted from them and
was taken up to heaven.”
“Người chúc phúc cho các ông,
Người rời khỏi các ông mà lên trời.” (Luke 24:52)

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:
Nancy Nguyen & Alysa Do

PARISH MEMBERSHIP:
New parishioners are asked to register at the
Rectory as soon as possible. Being registered in the
Parish is most helpful should you need a letter of
eligibility to be a sponsor or God-parent or for a
letter of reference. Please notify the rectory office if
you leave the Parish or change address.
EUCHARISTIC ADORATION:
HOLY HOUR is every First Friday of every month
9:00AM-10:00AM in English.

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu
Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng
Việt từ 5:30PM-6:00PM.
KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL #5113:
For membership or questions, please contact
Ray Czarkowski (856) 869-3333 or Vinh Ha.
VIETNAMESE LANGUAGE CLASS:
Classes are held from 10:00AM to 12:00PM every
Saturday during the school year. Trường Viêt Ngữ
cho các lớp từ 10:00AM-12:00PM Thứ Bảy hàng
tuần (trừ mùa hè).
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM:
Grades 1 - 8 from 10:15AM to 11:30AM every
Sunday from September to May. All Religious
Education classes are in the parish school.

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.

THE ASCENSION OF THE LORD – Lễ Chúa Thăng Thiên
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass of Assension of the Lord, 28th
Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên
5:00PM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ Trực-Linh xin)
Giỗ 100 ngày LH Têrêsa Trương Giáng Kiều
(3 cháu Tâm-Tài-Thăng xin)
Ascension of the Lord, May 29th - Lễ Chúa Thăng Thiên
7:30AM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Maria Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Tính-Vy xin)
Giỗ LH Đôminicô Nguyễn Văn Sử (GĐ Đức-Hạnh xin)
• Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gđ (GĐ Minh-Duyên xin)
9:00AM (English) –Fr. Joseph An Nguyen
• Peace for family (GĐ Mai Nguyễn xin)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (Thi Trần xin)
• A Special intention for peace in family (GĐ Phúc-Hương xin)

10:30AM (Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, csf
Lễ giỗ LH Matthêu Vũ Đình Phiên (GĐ ÔB Giá xin)
Lễ Giỗ LH Gioan Bt. Ng. Thanh Sơn (GĐ Kim Chi xin)
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (Gia đình xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hương-Hải xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
Lễ Giỗ LH Cha Cố Phaolô Trịnh Hảo (Một GĐ xin)
Monday, May 30th- Thứ Hai
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
• LH Maria (GĐ Mai Nguyễn xin)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, csf
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ MỹAn-Thược xin)
Tuesday, May 31st - Visitation of the Blessed Virgin Mary
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, csf
Alphongso Nguyen (Req, by Family)
6:00PM(Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Cầu cho LH Anna (GĐ Trực-Linh xin)
Wednesday, June 1st – St. Justin
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
LH Joseph Minh (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, csf
• Tạ ơn Thánh Gia (GĐ Hoa Trần xin)
Thursday, June 2nd – Thứ Năm
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, csf
• Mass of Thanksgiving & Peace (Vinh-Vinh xin)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
LH Gioan Baotixita Thanh Sơn (Bà Lê Lan Hương xin)
Friday, June 3rd – Thứ Sáu Đầu Tháng
8:30AM (English) -Fr. Fr. Joseph An Nguyen
LH Dominic (Req. by Family)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, csf
LH Maria Đặng Thị Ngào (GĐ Minh-Liên xin)
Saturday, June 4th - Thứ Bảy Đầu Tháng
8:30AM (Việt) -Giuse Nguyễn Phú An
• Cầu cho bệnh nhân Vũ Thị Gái (Một người xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
SOLEMNITY OF THE ASSENSION OF THE LORD

Kính Trọng Thể Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
*Saturday, May 28th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: Frances C.
-E. M.’s: Mary Ann W., Fred T.
-Music:
Shauna D.
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 29 tháng 5, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Linh Chu
-TTVTT: Duyên Ng., Thuận Ng., Liên Ng., Vinh Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, May 29th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Joseph An Nguyen
-Lector & Prayer: C.J.K.
-E. M.’s: Micheal P., Tom B., Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers.
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Thien Vu
*Chúa Nhật, 29 tháng 5 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Trực Nguyễn
-TTVTT: Hùng Ng., Hương Đ., Huy & Tú Anh Tr.
-Giúp Lễ: Tai Vu, Livia Vu
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương
------------------------------------PENTECOST SUNDAY

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
*Saturday, June 4th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Eileen F., Nhạn Tôn
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 05 tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Trúc Nguyễn
-TTVTT: Bảng H., Vĩ Ph., Võ Ng., Tuấn V.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 5th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
-Lector & Prayer: Tom B.
-E. M.’s: Ray C., C.J.K, Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Anna Tran, Lily Tran, Kadin Nguyen
*Chúa Nhật, 05 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Sương Nguyễn
-TTVTT: Thanh L., Hải Đ., Ngần Ng. Thảo Võ, Thùy P.
-Giúp Lễ: Long Ngo & Joseph Nguyen
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Trinh Vương

TODAY’S READINGS
First Reading — Jesus tells the disciples that they
will be witnesses to the ends of the earth (Acts 1:111).
Psalm — God mounts his throne to shouts of joy: a
blare of trumpets for the Lord (Psalm 47).
Second Reading — God seated Jesus at his right
hand in the heavens (Ephesians 1:17-23) or
Hebrews 9:24-28; 10:19-23.
Gospel — As Jesus blessed his disciples, he parted
from them and was taken up to heaven (Luke 24:4653).
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 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 67ab; Jn 16:29-33
Tuesday:
Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;
Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lk 1:39-56
Wednesday: Acts 20:28-38; Ps 68:29-30, 3336ab; Jn 17:11b-19
Thursday:
Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a, 5,
7-11; Jn 17:20-26
Friday:
Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12,
19-20ab; Jn 21:15-19
Saturday:
Acts 28:16-20, 30-31: Ps 11:4, 5, 7;
Jn 21:20-25

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
Lorraine Desrocher
Vincent Patrone
Cô 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
Margaret Way
Margarita Hernandez
Ông Trần Văn Lan
William Loges
Glenn Noble
Anna Braceland
Bà Vũ Thị Gái

THE RECTORY WILL BE CLOSED
ON MONDAY, MAY 30th IN
OBSERVANCE OF
MEMORIAL DAY.

ABSENCE & PRESENCE
Appreciating the Ascension within the larger story
of Jesus can be difficult. This is partly because of
the mystical features of Luke’s two descriptions,
and also the lack of description in the other Gospels.
The ascension describes both the absence and the
presence of Jesus. Why did Jesus have to leave? As
Jesus told his disciples, his departures make
possible his continuing presence in a new way,
through the work of the Spirit beginning at
Pentecost.
The Ascension is more than a departures, for it
describes how the bodily, human Jesus s now “at
the right hand of God,” and that the Father exalts
Jesus as Lord of heaven and earth, We need to hold
these two together: that Jesus knows our human
trials and joys and walks compassionately with us;
and Jesus also is our Lord, who pushes us out of our
comfort zones toward Christian maturity, and holds
us accountable.
© 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.
A PRAYER FOR MEMORIAL DAY
God of Power and Mercy,
you destroy war and put down earthly pride.
Banish violence from our midst and
wipe away our tears, that we may all deserve to be
called your sons and daughters.
Keep in your mercy those men and women
who have died in the cause of freedom and
bring them safely into your kingdom
of justice and peace.
We ask this through Jesus Christ, our brother.
Amen.
SCHOOL’S OUT!
On behalf of the Religious Education staff, we would
like to wish everyone, especially the children, a fun,
safe, and blessed summer. See you in the fall!

TREASURES FROM OUR TRADITION
The mystery of the Ascension has to do with
holding in tension a sense of God’s nearness, along
with the burden caused by apparent signs of
absence. The risen Jesus says to Mary Magdalene,
“Do not cling to me,” perhaps pointing out to her
that his physical presence to the disciples was time
bound and temporary. It was a gift for their
transformation, and after forty days, he vanished
from their sight and hearing, though never out of
their consciousness. They do not mourn at his going
this time: there is no trace of the disciples who hid
in fear at his crucifixion, no sense of the women
who wept softly as they carried ointments to the
tomb through the dewy morning light. Instead, the
scriptural accounts show them full of joy, comforted
by his promise to be with them forever, and open to
the Spirit’s power. They are joyful, energized,
aware, and united with one another in love. They
seem to grasp an awareness that if the mission to the
whole world was a serious one, then the presence of
the Risen Christ could not be pinned down to any
one place or time, but had to be always and
everywhere completely available. All peoples, all
times, all cultures were opened to receive him in
this moment of the Ascension. The energy of this
feast is drawn not from absence, but renewed and
deeper presence.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

FEAST DAYS OF THE WEEK
May 31 - Visitation of the Blessed Virgin Mary
The feast commemorates the visit of Mary to her
cousin Elizabeth after the Annunciation when the
angel Gabriel had revealed to Mary her role in God’s
plan. The visit was the occasion of Mary’s hymn of
joy, the Magnificat, described in the first chapter of
Luke’s Gospel.
June 01 – St. Justin
Justin never ended his quest for religious truth even
when he converted to Christianity after years of
studying various pagan philosophies. Upon his
conversion he became the first Christian philosopher.
Justin is known as an apologist, one who defends in
writing the Christian religion against the attacks and
misunderstandings of the pagans
June 03 – St. Charles Lwanga & Companions
One of 22 Ugandan martyrs, Charles Lwanga is the
patron of youth and Catholic action in most of tropical
Africa. He protected his fellow pages, aged 13 to 30,
from the homosexual demands of the Bagandan ruler,
Mwanga, and encouraged and instructed them in the
Catholic faith during their imprisonment for refusing
the ruler’s demands.

CATHEDRAL CLOTHING STORE
Cathedral Clothing Store located at 128 Broadway
Street 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.
Great for job interviews, weddings, and other
formal occasions! If you know of anyone in need,
please send them to the Cathedral Clothing Store!
As the store gains in popularity, it will be open on
Mondays and Fridays as well.
AN EVENING OF REMEMBRANCE
& HEALING
On Monday, June 20th, 2022 at 6PM, Notre Dame
de la Mer Parish/St. Ann RC Church (2901 Atlantic
Ave., Wildwood, NJ) with Father Cadmus
Mazzarella, a mass will be held for those who have
lost a child of any age due to sickness, suicide or
any untimely death. Please bring a picture or special
remembrance of your child; roses will be available
to those who lost their child before birth. Call Kathy
at (609) 828-1105 or LTSDANZ@verizon.net to
have your child’s name listed in the Mass booklet.
A dessert reception will follow Mass in Church
Hall.

Kid’s Corner

Ascension of the Lord – May 29th, 2022
Lễ Chúa Thăng Thiên
GOSPEL: Lk 24:46-53
A reading from the Holy Gospel according to Luke,
Jesus said to his disciples: “Thus it is written that
the Christ would suffer and rise from the dead on
the third day and that repentance, for the
forgiveness of sins, would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem. You
are witnesses of these things. And behold I am
sending the promise of my Father upon you; but
stay in the city until you are clothed with power
from on high.” Then he led them out as far as
Bethany, raised his hands, and blessed them. As he
blessed them, he parted from them and was taken up
to heaven. They did him homage and then returned
to Jerusalem with great joy, and they were
continually in the temple praising God.
The Gospel of the Lord.
PHÚC ÂM: Lc, 24, 46-53
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
"Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và
ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh
Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong
mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân
chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các
con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại
trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên
cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài,
đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông.
Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các
ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông
thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui
mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc
tụng Thiên Chúa. Amen.
Tin mừng của Chúa.
BÌNH AN ĐÍCH THỰC
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy
ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga
14,27)
Suy niệm: Một con người tài ba lỗi lạc như
Napoléon mà cũng phải thốt lên: “Cách giữ lời hứa
tốt nhất là đừng bao giờ hứa.” Có lẽ hơn ai hết ông
cảm nghiệm được sâu xa tính cách bất toàn, hay
thay đổi của con người chúng ta. Quả thực, nhiều
khi chúng ta hứa mà không thực hiện điều mình đã

hứa. Chúa Giê-su hứa với các môn đệ một lời hứa
thật độc đáo: “Thầy ban cho anh em bình an của
Thầy không như thế gian ban tặng.” Đối với
Chúa, giữa lời hứa với hiện thực không có khoảng
cách. Đó mới là sự bình an đích thực, sự bình an
trong tâm hồn của người đặt niềm tin sâu xa vào
Thiên Chúa, sự bình an chúng ta có thể thấy nơi
những ai “yêu mến và giữ lời của Thiên Chúa.”
Mời Bạn: Ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ, trong gia
đình cũng như ngoài xã hội, thứ bình an giả tạo xuất
hiện với muôn hình vạn trạng làm cho chúng ta dễ
bị lầm tưởng. Vì thế, phân biệt được đâu là bình an
đích thực của Chúa ban tặng, đâu là thứ bình an giả
tạo do chúng ta tạo ra thực sự là điều hết sức cần
thiết. Để được bình an Chúa ban, bạn phải trả giá
bằng cách hy sinh sự bình an giả tạo đời này, bạn ạ!
Chia sẻ: Lâu nay tôi và gia đình tôi sống trong sự
bình an nào?
Sống Lời Chúa: Với tất cả những người mà bạn
gặp gỡ, bạn hãy luôn cư xử cách vui tươi thân thiện
bằng tình bác ái siêu nhiên thực sự.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh
hóa xin đổ tràn tâm hồn con gia đình con bình an
của Chúa để chúng con có thể đem chia sẻ bình an
ấy cho anh em con nữa.
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.
LỄ THĂNG THIÊN
Đầu năm nay, các Đức Giám Mục của tiểu bang
New Jersey đã họp và quyết định, bắt đầu năm nay,
thứ năm, Lễ Thăng Thiên sẽ vĩnh viễn dời qua và
thay thế Chúa Nhật thứ 7 Mùa Phục Sinh.
TRƯỜNG GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
Lễ phát thưởng cho các em học sinh xuất sắc của
hai trường sẽ được tổ chức ngay sau thánh lễ Chúa
Nhật tuần tới, 29 tháng 5, lúc 11:30AM. Xin kính
mời qúy phụ huynh và các em học sinh 2 trường
giáo lý và Việt ngữ đến tham dự đông đủ.
Thứ hai, 30 tháng 5, lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Văn Phòng Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa
sẽ đóng cửa. Nhà thờ vẫn có các thánh lễ
như giờ thường lệ.

CHỦ TỊCH HẠ VIỆN PHÒ PHÁ THAI
CỰC ĐOAN
Bà Nancy Pelosi sinh ngày 26 tháng Ba, 1940, năm
nay 82 tuổi. Tuyệt đại đa số những người Công Giáo
sẽ nghĩ rằng ở tuổi gần đất xa trời ấy bà phải tỏ ra lo
lắng về phần rỗi linh hồn của mình và ngừng ủng hộ
phá thai. Hy vọng của đại đa số những người Công
Giáo chúng ta đối với bà Pelosi rất mong manh. Bà ấy
có một tập hợp các lý thuyết để chống lại lập trường
phò sinh của Giáo Hội.
Nhóm “Catholics for Choice” nghĩa là nhóm
“Công Giáo Phò Phá Thai” là một tổ chức nhỏ, nhưng
được tài trợ rất mạnh với mục đích chính là nhằm đưa
ra các “lý lẽ thần học” cho các chính trị gia tự xưng là
Công Giáo nhưng ủng hộ việc phá thai. Ngày 24 tháng
8, 2008, nhóm này đã đưa Pelosi ra gặp gỡ giới truyền
thông trong sự kiện “Meet the Press” của năm đó để
trình các “lý luận thần học” biện minh cho chủ trương
phò phá thai. Bà ta bác bỏ các giáo huấn của Giáo Hội
liên quan đến phá thai và kêu gọi Giáo Hội “hoán cải,
thay vì cứ tiếp tục bị ám ảnh bởi vấn đề phá thai.” Một
ngày sau đó, Đức Tổng Giám Mục Donald Wuerl của
Washington, D.C chính thức quở trách Pelosi về
những tuyên bố do bà ta đưa ra.
Tháng Hai năm sau đó, 2009, bà ta xin gặp Tổng
Giám Mục của mình là Đức Cha George Hugh
Niederauer, Tổng Giám Mục San Francisco, là người
cũng đã mạnh mẽ quở trách bà hồi tháng 8, 2008. Sau
một cuộc tranh cãi nẩy lửa bà ta tuyên bố với ngài
rằng lập trường chống phá thai của Đức Tổng Giám
Mục là giáo điều, vụ luật. Trong khi lập trường phò
phá thai của bà ấy là nhân văn, tiến bộ. Bà sẽ dành
cuộc đời mình để chiến đấu cho quyền phá thai của
phụ nữ và sẽ hiên ngang đứng trước mặt Chúa ở tòa
phán xét!
Bực mình với Đức Tổng Giám Mục Niederauer, bà
Pelosi sang tận Vatican để tranh luận với thần học gia
nổi tiếng nhất trong thế giới Công Giáo là Đức Giáo
Hoàng Bênêđíctô thứ 16. Đức Thánh Cha Bênêđíctô
thứ 16 tiếp bà trong 15 phút sau buổi tiếp kiến chung
thứ Tư 18/2/2009.
Theo Sandro Magister, ký giả người Ý chuyên về
Vatican, sau 15 phút gặp gỡ bà Pelosi, chủ yếu dành
để quở trách bà ta, Đức Bênêđíctô thứ 16 bước ra mặt
rất buồn. Ngài truyền cho Phòng Báo Chí Tòa Thánh
công bố tức khắc một bản tuyên bố có nội dung như
sau: “Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có
cuộc gặp gỡ ngắn gọn với Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ
viện Hoa Kỳ, cùng với đoàn tùy tùng của bà.
Đức Thánh Cha đã nhân cơ hội để nói về các yêu
cầu của luật luân lý tự nhiên và giáo huấn nhất quán
của Giáo hội về phẩm giá của cuộc sống con người từ
khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, là điều khích lệ
mọi người Công Giáo, và đặc biệt là các nhà lập pháp,
các luật gia và những người có trách nhiệm vì lợi ích

chung của xã hội, phải hợp tác với tất cả những người
nam nữ thiện chí trong việc tạo ra một hệ thống pháp
luật công bằng có khả năng bảo vệ cuộc sống con
người ở tất cả các giai đoạn phát triển của nó”.
Sau cuộc gặp gỡ với Đức Bênêđíctô thứ 16, bà
Pelosi vẫn giữ một thái độ bác bỏ công lý cho các thai
nhi, ủng hộ các chính sách phá thai cực đoan bao gồm
phá thai muộn từ tiền nộp thuế của người dân, cả ở
Hoa Kỳ cũng như ở hải ngoại, cũng như buộc các
dòng tu Công Giáo như dòng Tiểu Muội Của Người
Nghèo phải cung cấp thuốc phá thai trong kế hoạch
chăm sóc sức khỏe của các nữ tu.
Lần thứ hai bà ta được Giáo Hoàng Phaxicô tiếp là
vào ngày 9 tháng 10 năm ngoái, 2021. Theo thông lệ
đối với các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với
những người không phải là nguyên thủ quốc gia, vào
thời điểm công bố, Vatican đã không cho biết chi tiết
về những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Pelosi đã
thảo luận.
Pelosi sống ở vùng Pacific Heights của San
Francisco. Báo cáo công bố tài chính năm 2016 của bà
liệt kê trong số tài sản của bà có một ngôi nhà và vườn
nho ở St. Helena, California, hai tòa nhà thương mại ở
San Francisco và một dãy phố ở Loomis, California.
Bà ta rất giàu, ở tuổi này, bà ấy không cần làm gì
cả, ngồi hưởng phước ăn không hết của, Nhưng bà
vẫn muốn làm việc vì muốn cổ võ cho phá thai không
phải ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
Chúng ta nên cầu nguyện cho bà ấy nhưng với thái
độ cố chấp và kiêu căng của bà, hy vọng bà ấy hoán
cải là rất mong manh. Quan điểm phò phá thai của bà
ta đi xa đến mức coi rằng thật là một tai tiếng trầm
trọng khi người Công Giáo chống phá thai.
Pelosi, một bà mẹ Công Giáo có 5 con, đã nhiều
lần xung đột với Đức Tổng Giám Mục của giáo phận
quê hương về việc bà ủng hộ việc phá thai. Đức Tổng
Giám Mục Salvatore Cordileone đã phát động một
chiến dịch cầu nguyện vào tháng 9 năm 2021 nhằm
mục đích truyền cảm hứng cho sự “hoán cải tâm hồn”
của các chính trị gia ủng hộ việc phá thai.
Đức Tổng Giám Mục San Francisco nói: “Cần có
sự hoán cải trái tim của đa số đại diện Quốc hội của
chúng ta về vấn đề này, bắt đầu từ lãnh đạo Hạ viện,
Nancy Pelosi”.
“Do đó, tôi mời tất cả những người Công Giáo
tham gia vào một chiến dịch cầu nguyện và ăn chay
quy mô lớn và tỏ tường cho Chủ tịch Hạ Viện Pelosi.
Xin anh chị em cầu nguyện một chuỗi mân côi mỗi
tuần và ăn chay vào các ngày thứ Sáu để hoán cải trái
tim bà ấy.”
Đức Tổng Giám Mục Cordileone cũng kêu gọi những
người Công Giáo và những người thiện chí ghi danh
tham gia chiến dịch “Bông hồng và chuỗi hạt cho
Nancy Pelosi”

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
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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

