GIÁO XỨ

THÁNH BERNADETTE
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ

Cha Chánh Xứ:
Cha Phil McGaugh

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Phó Xứ:
Cha Anthony Bùi Phong
Cha Ixon Chateau
Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
857.204.7602

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền
575.494.8683
Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương
617.818.1980

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary

Phong Trào Cursillo Boston Việt, Liên Nhóm St. Bernadette
Maria Madalena Lê Ngọc Lan
781.885.0412
Chương trình Việt Ngữ:
Trưởng Ban GS Trần Văn Thành
617.910.9113
Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew
508.345.0733

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
Fax: 781-963-0198

BÍ TÍCH
Hòa Giải/Xưng Tội
Thứ bảy hàng tuần 3:15PM–3:45PM tại Nhà
thờ.
Thanh Tẩy/Rửa Tội
Chúa Nhật thứ tư hàng tháng lúc 12:30PM. Xin
lấy mẫu đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.
Hôn Phối/Lễ Cưới
Liên lạc cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày
thành hôn.
Viếng Thăm/Xức Dầu Bệnh Nhân
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc cha xứ.

Chúa Nhật IV Mùa Chay

31 tháng 3 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 30/3
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 31/3
7:30AM – Anh

Bài Ðọc I: Gs 5, 9a. 10-12 "Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa
và mừng Lễ Vượt Qua".

9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 1/4
9:00AM – Anh
Thứ Ba 2/4
9:00AM – Anh
Thứ Tư 3/4
9:00AM – Anh
Thứ Năm 4/4
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 5/4
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 6/4
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/4
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lawrence and M. Louise Cullen
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay
Francesca Margaux Sio
(2nd Anniversary)
Thánh lễ
Andrew Allexander
(19th Anniversary)
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Mass of healing for
Dorothy Woroniecka
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Mass of Thanksgiving for
Joseph Giovanni Lefils
Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Joseph Canavan
(17th Anniversary)
Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay
Nwamalubia Catherine
Umeonwujiobi
Giáo dân Thánh Bernadette
Bonnie, Milton, and James Baram

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 31 tháng 3
Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy
Cho Rước lễ: Trần Ngọc Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết
Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu
 Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi, Cố Đoan,
Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng
Trang 2

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 17-21 “Thiên Chúa đã nhờ Ðức Kitô giao
hoà chúng ta với mình.”
Bài Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32
"Em con đã chết nay sống lại.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa
Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và
luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng
ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn
này: "Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: "Thưa
cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con". Người cha liền
chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của
mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền
của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền
đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một
người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn
ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai
cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở
nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói.
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha,
con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là
con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của
cha". Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha
nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm
choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa
rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không
đáng được gọi là con cha nữa". Nhưng người cha bảo đầy tớ:
"Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn
vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo
làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại,
đã mất, nay lại tìm thấy". Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng
đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có
chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã
giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ". Anh liền nổi giận và
quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh
trả lời: "Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh
cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con
bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia,
sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở
về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó". Nhưng người cha
bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của
con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống
lại, đã mất nay lại tìm thấy". Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

GIÁO LÝ

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

4:00PM

$1,172

$539

LỚP 1-8 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
LỚP 1-8 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM

7:30AM

$660

$285

VIỆT NGỮ

9:00AM

$2,093

$927

11:00

$785

$394

LỚP VIỆT NGỮ:
Chúa Nhật

Tổng

$4,711

$2,145

Jim Joy
được yên nghỉ muôn đời.

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên

AM

Phụ quyên tuần này: Quỹ Từ Thiện Giáo Xứ
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường
2019 Catholic Appeal: Xin quý vị tiếp tục
đóng góp cho quỹ Catholic Appeal của Tổng
Giáo Phận Boston. Quỹ này giúp tài trợ nhiều
chương trình mục vụ bổ ích trong Tổng Giáo
Phận bostoncatholicappeal.org.
Catholic Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .$11,088

$30,911

Hoa Lễ Phục Sinh
Phong bì hoa trang trí Lễ Phục
Sinh được để trên bàn tại các
lối ra vào xung quanh nhà thờ. Để dâng
hoa tưởng nhớ các linh hồn đã khuất,
xin quý vị điền các thông tin và cho vào
rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng
giáo xứ. Ngày cuối là thứ hai, ngày 15
tháng 4.

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

12:15PM-2PM

Trường giáo lý
Trường giáo lý

Hội trường/Nhà nguyện
Hội trường/Nhà nguyện

Trường giáo lý

Chương Trình Mùa Chay
(Xin xem toàn bộ chương trình Mùa Chay của hai giáo xứ St. Bernadette & St.
Mary trong tờ chương trình màu tím)

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Chặng Đàng Thánh Giá
Mỗi thứ sáu Mùa Chay
Chặng Đàng Thánh Giá 6:30 p.m. và Thánh lễ ngay sau đó

Bí Tích Hòa giải
Nhà thờ Thánh Bernadette
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 - Việt
6:30 p.m. - 8 p.m.

Sau nhiều năm phục vụ giáo xứ, bà Karen McCormick
sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối tháng 4 năm nay. Bà đã
trung thành, cộng tác làm việc với mỗi Cha chánh xứ
của Thánh Bernadette. Xin chân thành cảm ơn bà đã hết lòng cống
hiến và hy sinh cho giáo xứ và xin chúc bà những ngày tháng nghỉ
hưu trong an bình và hồng ân Thiên Chúa.
Trang 3

Chúa Nhật IV Mùa Chay

31 tháng 3 năm 2019

HỒI TÂM, ĐỨNG DẬY, QUYẾT TRỞ VỀ
(" Mừng vui lên… - Lætare) là chủ đề của Chúa Nhật IV Mùa
Chay. Từ phụng vụ lễ ca cho đến màu sắc phụng vụ, tím
chuyển sang hồng, màu của bình minh, đánh dấu nửa chặng
đường sám hối, nay Giáo hội tạm dừng để chuẩn bị tốt hơn
niềm Phục Sinh. Nghỉ để cảm tạ Chúa vì những gì ta đã làm,
xin Chúa ban thêm nghị lực để bước tiếp những chặng cuối.
*…+ Niềm vui dâng trào thể hiện qua các dụ ngôn: "Con
chiên lạc" (x. Lc 15, 4-7); "Đồng bạc đánh mất" (x. Lc 15, 810). Nhưng cụ thể hơn cả vẫn là dụ ngôn "Tình phụ tử " (x.
Lc 15, 11-32). Nếu như hai dụ ngôn trước nói về sự vui
mừng hay chung vui, thì dụ ngôn "Tình phụ tử là phải ăn tiệc
và vui mừng"...*N+gười con thứ sau thời gian bỏ đi nay trở
về được cha mở cỗ mừng vui, là hình ảnh người tội lỗi trở
về, Chúa Cha mở khao tiệc ăn mừng. Chúng ta không thể vui
mừng sao được, khi có Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng
Thương Xót, rất mực yêu thương chúng ta như thế.
Cả thiên đàng vui mừng khi ta tội lỗi trở về với Chúa. Người
cha mất con, ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh
của Thiên Chúa là Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân
loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản chỉ là tội nhân,
nhưng là kẻ có tội biết ăn năn: "Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với
cha tôi" (Lc 15,18). Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và
người con, khơi dậy sự trở về trong ân sủng của người con,
cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn của vòng tay cha và sự hoán
cải của người con tìm thấy được tình yêu trìu mến của cha.
*…+
Con người bỏ Chúa ra đi, lầm đường lạc lối, đi vào ngõ cụt,
bị thương tích. Thiên Chúa vẫn yêu thương mang về. *…+
Tìm được rồi, Chúa không lên án lỗi lầm, Chúa vác con
người trên vai mang về mở tiệc ăn mừng. Đó là tình yêu
thương vô biên, yêu thương đến tha thứ những phản bội,
yêu thương đến quên mình, dám chết vì người mình yêu.
Tình thương của Chúa thật cao cả, không ai hiểu thấu,
không lý luận nào có thể cắt nghĩa.
Chúa Giêsu đồng bàn với người tội lỗi, nhưng Người không
đến để hợp thức hóa tội lỗi, làm cho những kẻ lầm lỗi cứng
lòng, hay ngày càng tệ hơn. Người đến để loan báo rằng họ
có thể sống khác để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa
không mệt mỏi khi tha thứ, không nản vì sự thờ ơ, hay khác
biệt của những con người.
Trang 4

Người cha là hình ảnh của Thiên Chúa Giầu Lòng Thương
Xót, người con thứ là thân phận bi đát của con người tội lỗi,
cần phải trở về với Chúa. Hình ảnh người con trở về cho
chúng ta thấy bản chất xấu xa của tội lỗi, và thái độ cần phải
có để ra khỏi tình trạng tội lỗi là sám hối, nhận mình là kẻ tội
lỗi, quyết tâm trở về với Chúa như đứa con thứ đã làm.
Có người nghi ngờ về lòng thương xót ấy mới nói: Tôi tội lỗi
lắm, vào xưng tội, sợ cha mắng, và cho dù cha có tha, thì
không biết Chúa có tha cho tôi không?
Xin thưa: Để lãnh ơn tha thứ, cần phải có tội, và cho dù tội
có đỏ như son Chúa vẫn tha thứ, vì Chúa là Đấng tha thứ
không biết mệt mỏi. Thứ tha là việc của Chúa, lỗi lầm là của
con người chúng ta. Con người tha cho nhau còn nhớ lại.
Thiên Chúa tha thứ là xóa sạch tội khiên...
Có người còn hỏi: Khi ta phạm tội, ta xin Chúa tha thứ, Ngài
thứ tha, vậy cần gì phải đến xưng tội với cha cho mất thời
gian và thêm phiền toái ?
Quả thật, sau khi phạm tội chúng ta thật lòng hối cải ăn năn
cách trọn thì đã được Thiên Chúa tha thứ rồi, nhưng nếu ta
không đến tòa giải tội ta không lĩnh nhận được cách trực
tiếp ơn tha thứ ấy. Cũng như anh chàng con thứ bỏ nhà ra
đi, cha anh ở nhà đã sắm cho anh nhẫn vàng, áo đẹp và giầy
sang, những thứ đó là của anh, nhưng nếu anh không về thì
anh chưa nhận được trực tiếp.
Mùa chay còn mời gọi chúng ta trở về với chính mình, trở về
với tha nhân. Người con trưởng tuy ở hằng ở cùng cha,
nhưng anh đã đánh mất chính mình, tự nhận mình là kẻ làm
tôi "con đã làm tôi cha ", đánh mất em, em mình mà anh gọi
là "thằng con của cha kia". Đạo của chúng ta không phải là
đạo ghen tị, được thua, mà là đạo của tình thương. Chúng ta
buồn vì anh em thành công, được ưu đãi hơn mình, tìm cách
hạ bệ, thậm trí đối xử với đồng loại, cả đồng đạo, tệ hơn
nữa là coi cha mẹ, anh em ruột thịt mình như kẻ thù, không
bằng người dưng nước lã. Nếu ai trong chúng ta đang ở
trong tình trạng ấy thì sám hối trở về là cần thiết, để tìm lại
mình là con với Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh là em
với ta, chứ không phải người xa lạ.
Vậy, hãy trở về với Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, lao
mình vào vòng tay của Chúa, để cho tình thương lân tuất
của Chúa làm ta hồi sinh. Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
Đọc Thánh Vịnh 51 Của Vua DAvid Để Có Tâm
Tình Sám Hối Trước Khi Xưng Tội
Láy Thien Chuá,
xin láy long nhán háu xot thứớng con,
mớ lứớng hái há xoá toi con đá phám.
Xin rứá con sách het loi lám,
toi loi con, xin Ngái thánh táy.
Váng, con biet toi mình đá phám,
loi lám cứ ám ánh ngáy đem.
Con đác toi với Chuá, với mot mình Chuá,
dám lám đieu dứ trái mát Ngái.
Nhứ váy, Ngái thát cong bình khi tuyen án,
liem chình khi xet xứ.
Ngái tháy cho: luc cháo đới con đá vứớng lám loi,
đã mãng toi khi mẹ mới hoãi thãi.
Nhứng Ngái yeu thìch tám hon chán thát,
dáy con tháu triet le khon ngoán.
Xin dung cánh hứớng tháo ráy nứớc thánh táy con,
con se đứớc tinh tuyen;
xin rứá con cho sách, con se tráng hớn tuyet.
Xin cho con đứớc nghe tieng reo mứng hoán hy,
đẹ xướng cot bi Ngãi nghiẹn nãt đước nhãy múã
tứng bứng.
Xin ngoánh mát đứng nhìn báo toi loi,
vá xoá bo het moi loi lám.
Láy Chuá Trới,
xin táo cho con mot tám long trong tráng,

đoi mới tinh thãn cho con nẹn chúng thúy.
Xin đứng nớ đuoi con khong cho gán Nhán Thánh,
đưng cãt khoi long con thãn khí thãnh cúã Ngãi.
Xin bán lái cho con niem vui vì đứớc Ngái cứu đo,
vá láy tinh thán quáng đái đớ náng con.
Ðứớng loi Ngái, con se dáy cho ngứới toi loi,
ái lác bứớc se trớ lái cung Ngái.
Láy Thien Chuá con thớ lá Thien Chuá cứu đo,
xin thá chet cho con, con se tung ho Ngái cong chình.
Láy Chuá Trới, xin mớ mieng con,
cho con cát tieng ngới khen Ngái.
Chuá cháng ứá thìch gì te phám,
con co thứớng tien le toán thieu, Ngái cung khong
cháp nhán.
Láy Thien Chuá, te phám dáng Ngái lá tám thán tán nát;
mot tám long tán nát giáy vo, Ngái se cháng khinh che.
Xin rong long tuon đo hong phuc xuong Xion,
thánh luy Gierusálem, xin Ngái xáy dứng lái.
Báy giớ Ngái vui nhán te phám luát truyen,
le vát toán thieu, le vát hien te.
Báy giớ thien há giet bo tớ dáng tren bán thớ Chuá.”

Xin chào đón quý vị đến với Giáo xứ Thánh
Bernadette. Để đăng ký vào cộng đoàn Giáo
xứ Thánh Bernadette, xin điền Đơn Ghi
Danh để tại các lối ra vào và gởi cho Cha hoặc văn phòng
giáo xứ.

Ban Mục Vụ
Phêrô Trần Công Thành
Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Giuse Trần Thái Trung
Antôn Nguyễn Thái Ngọc
GB Nguyễn Q. Thông
Cecilia Bùi Thúy Hằng
Giuse Trần Văn Thành
Luca Lê Bình (Bruce)
Phêrô Trần San
Giuse Lê Đình Phan
Giuse Lê Trí Đức
Đôminicô Trần Phi Hùng
Phêrô Lê Hòa
Joachim Trần Phúc Trưởng
Elizabeth Trần Thị Tuyết-Mai
Giuse Trần Phúc Tùng

Trưởng BMV
Phó Nội Vụ
Phó Ngoại Vụ
Thư Ký
TB Phụng Vụ
Thủ Quỹ
Ban Việt Ngữ
Ban Tiếp Tân
Ban Ẩm Thực
Ban Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
Ban Bảo Trì
Ca Đoàn Thiếu Nhi
Thành Viên
Thành Viên
Thành Viên

857-204-7602
617-650-3885
617-678-3737
857-272-0407
781-821-0212
781-710-3610
617-910-9113
617-899-0032
781-475-2398
781-885-0412
781-473-0216
617-435-1806
617-372-5305
781-784-6499
781-801-6030
508-468-7871

Petercongtran@hotmail.com
nguyen6807@yahoo.com
timmychristina@yahoo.com
Anto0699@gmail.com
daklakjn@yahoo.com
Trangtruong15@yahoo.com
vantran@bc.edu
lebruce83@yahoo.com
santran1@hotmail.com
phanle_vn@yahoo.com
email@ducle.info
linda.nguyen@verizon.net
phoale@gmail.com
tptran47@comcast.net
TMTran50@comcast.net
Tung1958@gmail.com
Trang 5

Cần thợ nail biết làm bột và
chân tay nước, làm full hay
part time đều được.
Vùng Brockton cách
Randolph 15 phút.
Mọi chi tiết liên lạc

781-727-2504

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
Nếu quý vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216 email@ducle.info
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$160

2 khuôn

$140

$250

4 khuôn

$230

$410

Nửa trang

$450

$810

Một trang

$810

$1,450

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

