
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. 

Nhà Thờ   Văn Phòng Giáo Xứ 
1031 North Main St.  1020 North Main St. 
Randolph, MA 02368  Randolph, MA 02368 

  

Phone: 781-963-1327    
Fax:  781-963-0198 
  

S Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giá o xứ  Thá nh Bernádette lá  mo  t Co  ng Đoá n Đứ c Tin Co ng Giá o, sá n sá ng đo n nhá  n 

mo i thá nh phá n trong xá  ho  i cu ng nhứ cá c sá c dá n tre n the  giớ i. Giá o Xứ  no  lứ c so ng đoá n ke t theo 

gứớng Chu á Kito  vá  nhứ ng đie u Ngứớ i dá y, đo ng thớ i rá sứ c truye n đá t đứ c tin Kito  Giá o cho cá c the  he   

tứớng lái. To n su ng Thá nh The  lá  tro ng tá m cu á Giá o Xứ  vì  Thá nh The  quy tu , nuo i dứớ ng vá  thá ch thứ c 

Kito  Hứ u so ng theo Lớ i Chu á. Sáu he t, Giá o Xứ  no  lứ c phá t trie n vá  cu ng co  đứ c tin quá vie  c phu c vu  lá n 

nháu, vớ i nie m hy vo ng se  trớ  ne n nhứ ng gì  mì nh lá nh nhá  n – Nhie  m The  Chu á Kito . 

THÁNH LỄ 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    7:30AMAnh 

     9:00AMViệt 

     11:00AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY 

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 

LIÊN LẠC 
Cha Chánh Xứ:  

Cha Phil McGaugh  

Cha Phó Xứ:  

Cha Anthony Bùi Phong 

Cha Ixon Chateau  

Trưởng Ban Mục Vụ:  

Giuse Nguyễn Thượng Tuấn   617-955-3289  

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 

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 

  

 

www.thanhbernadette.com 

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 9 tháng 6  

Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương 

Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng, 

Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi  

 Chúa Nhật, ngày 16 tháng 6  

Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy 

Cho Rước lễ: Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê 

Nguyên, Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng  

Thứ Bảy 8/6 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

6:30PM  

Chúa Nhật 9/6 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 10/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 11/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 12/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 13/6 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 14/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 15/6 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 16/6 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Sabino and Maria Goncalves 

Kỷ Niệm 25 Năm Thành Hôn 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Birthday Blessings for Jessica 

Semexant 

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.  

Evelyn Dooley (8th Anniversary) 

Thánh Bácnaba, Tông đồ, lễ nhớ.  

Phero, Ho Bach Tran (month’s mind) 

Thứ Tư Tuần X Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Antôn thành Pađôva, Linh 

mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần X Thường Niên  

Antonio, Eleanor, and Robert Corbo 

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Các Bậc Hiền Phụ 

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 

Các Bậc Hiền Phụ 

Các Bậc Hiền Phụ 

Các Bậc Hiền Phụ 

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh 

Thần và bắt đầu lên tiếng nói". 

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 “Trong một Thánh Thần, 

tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân 

thể.” 

Bài Phúc Âm: Ga 20, 19-23  

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con 

hãy nhận lấy Thánh Thần.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày 

thứ nhất trong tuần, 

những cửa nhà các môn 

đệ họp đều đóng kín, vì 

sợ người Do-thái, Chúa 

Giêsu hiện đến, đứng 

giữa các ông và nói 

rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho 

các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn 

đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai 

Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi 

và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh 

Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. 

Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". 

Ðó là lời Chúa. 

 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa 

đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông 

được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho 

Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh 

Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng 

có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng 

trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát 

đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám 

sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để 

Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng 

con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.  
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Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

     6pm-8pm  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 
Thứ hai - thứ năm       9am-3pm 

Thứ sáu  Nghỉ 

QUYÊN GÓP  

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trùng Tu Thánh Đường. . . . . . . . . .$2,523 

Chúa Lên Trời. . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,220 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng & 

Hỗ Trợ Các Chủng Viện 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Năng Lượng 

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$21,579 

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. 

 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM $963 

7:30AM $863 

9:00AM $1,660 

11:00AM $842 

Tổng $4,328 

$30,911 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III 

Trinh Dinh & Raymond Wang 

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.  

Café Thánh Bernadette: Xin mời cộng đoàn 

ghé lại hội trường và ủng hộ Café Thánh Bernadette 

sau các Thánh lễ Chúa Nhật 9 giờ sáng.  Có phục vụ cà 

phê, thức uống và nhiều món ngon Việt cho quý vị và các em 

chọn lựa. 

THÔNG TIN 
 

Lễ Mừng Kính Thánh Bernadette 
 

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9, 2019 

Nhà thờ Thánh Bernadette 

Xin quý vị dành ngày này để đến dự lễ mừng kính 

Thánh Bổn Mạng của Giáo Xứ chúng ta 

Các thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ thêm 
 

Cha Jean-Claude Raffin, một thần học gia tên tuổi, là Bề Trên 

Tổng Quyền Hội Đức Mẹ Maria. Cha nói về Thánh Bernadette: 

– Điều nổi bật nhất nơi Chị chính là toàn thể nét hồn nhiên, sự 

thơ ngây, lòng khiêm tốn và tính dè dặt, biểu lộ trong cái nhìn, 

trong cử chỉ và dáng đi của Chị. Mọi người đều nhận thấy và 

đồng ý rằng Chị Bernadette giữ được nét ngây thơ vô tội của Bí 

Tích Thanh Tẩy và đã không phạm một tội nào chống lại nhân 

đức khiết tịnh. Chị đã bảo tồn nguyên vẹn nét đẹp, sự tươi mát 

và hương thơm dịu dàng của cành huệ trinh khiết.  

 

Khóa Virtus Tiếng Việt 
 

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6 

Lúc 10:30am tại Trường giáo lý 
 

Xin đăng ký tại https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_list.cfm?theme=0 

“Bị cám dỗ là việc tất yếu, bởi vì chỉ có 
người biết phấn đấu cách chính đáng mới 
có thể đội vương miện, nếu như không có 

người tập kích họ, thì họ làm sao biết phấn 
đấu chứ?” 

- Thánh Bernard 
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Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần 

Đúng 10 ngày sau khi Chúa về Trời, chúng ta cử hành lễ 

Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả, Ngài là 

Đấng mà Đức Giêsu đã hứa với chúng ta (x. Ga 16, 7). 

Ngài “hiện diện” trong lịch sử Giáo hội, và hành động 

không biết mệt mỏi. 

Hồi tưởng lại thời điểm “sau khi Chúa Giêsu lên trời, Các 

Tông đồ xuống khỏi núi … trở về Giêrusalem… các ông lên 

lầu gác… Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, 

cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, 

kiên trì cầu nguyện” (x. Cv 1, 12-14). Chuyện gì đã xãy ra 

khi họ đang cầu nguyện với nhau vậy? Chính lúc “tất cả các 

môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng 

động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ 

đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất 

hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người 

đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng 

khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói” (Cv 2, 4). 

Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách uy 

phong trên các Tông đồ; sứ mạng của Giáo Hội được khai 

sinh từ đó. Chính Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ ở 

lại chung với nhau trong kinh nguyện cùng với Mẹ Maria 

trong Phòng Tiệc Ly, để chuẩn bị lãnh nhận hồng ân Chúa 

Thánh Thần (x. CV 1,14). Họ đã làm như Chúa Giêsu truyền, 

và hết thảy được đầy Chúa Thánh Thần (x. Cv 2, 4). 

Gioan Taulê (1300-1361), tu sĩ dòng Daminh ở Strasbour 

nói: “Nơi” mà sách Tông đồ Công vụ nói ở đây tượng trưng 

trước hết cho Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự, nhưng cũng 

là biểu tượng của mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa 

Thánh Thần ngự trị. Một ngôi nhà có nhiều tầng, nhiều 

phòng, nhiều công dụng, cũng như nơi con người có những 

khả năng, giác quan và nghị lực khác nhau, Chúa Thánh 

Thần viếng thăm tất cả cách đặc biệt. Khi Chúa Thánh Thần 

đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và gợi ý nơi con người một số 

khuynh hướng tốt, Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc 

viếng thăm và tác động nội tâm này, hết thảy mọi người 

đều được ơn không ai giống ai. Mặc dù Chúa Thánh Thần 

là Đấng duy nhất hoạt động nơi con người. (Trích bài giảng 

số 26, 2 ngày lễ Ngũ Tuần) 

Phải khẳng định rằng “Chúa Thánh Thần đến vì chúng ta. 

Ngài không chỉ đến “để ở với Giáo hội luôn mãi” (Ga 14, 

16). Như lời Chúa Giêsu hứa: “Để Người ở với anh em mọi 

ngày cho đến tận thế”. 

Ngày hiện xuống, Chúa Thánh Thần còn đổ tràn đầy ân 

sủng và ơn đoàn sủng xuống trên Giáo hội thật phong phú 

dồi dào! Ðức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói: Đây là 

mầu nhiệm của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Chúa 

Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua việc soi sáng 

cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống 

lại, Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên 

giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên “sự biểu lộ và phương 

thế” của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. 

Deus Caritas Est, số 33). 

Khi nói đến tác động của Chúa Thánh Thần trên người rao 

giảng Tin Mừng, Đức Phanxicô viết: “Những người rao 

giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà 

truyền giáo mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần 

mà không sợ hãi. Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh 

Thần đã làm cho các Tông Ðồ ra khỏi chính mình và biến 

các ngài thành những người loan báo những việc cao cả 

của Thiên Chúa, mà mỗi thính giả bắt đầu hiểu theo ngôn 

ngữ riêng của mình. Chúa Thánh Thần cũng đổ vào chúng 

ta sức mạnh để loan báo sự mới mẻ của Tin Mừng với sự 

mạnh bạo lớn tiếng, ở mọi nơi và mọi lúc, ngay cả những 

lúc phải lội ngược dòng. Chúng ta hãy cầu khẩn Ngài hôm 

nay, để được thiết lập một cách vững chắc trên cầu 

nguyện, vì nếu không có cầu nguyện thì mọi hoạt động có 

nguy cơ trở thành trống rỗng và rốt cuộc lời rao giảng cũng 

trở nên không có hồn. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành 

những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng 

lời nói, nhưng trên hết, bằng một cuộc sống được sự hiện 

diện của Thiên Chúa biến đổi”. (Trích Tông Huấn Niềm Vui 

Phúc Âm, số 259) 

(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)  
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Ban Mục Vụ  

Giuse Nguyễn Thượng Tuấn Trưởng Ban Chấp Hành 617-955-3289 nguyentuan242@gmail.com 

Giuse Trần Phúc Tùng Phó Nội Vụ 508-468-7871 Tung1958@gmail.com 

Giuse Trần Ngọc Thanh Phó Ngoại Vụ 508-488-8400 ThanhKatrinaTran@hotmail.com 

Đaminh Trần Chí Hiếu Thư Ký 617-939-6753 papytran@yahoo.com 

Anna Chu Kim Linh Thủ Quỹ 781-600-5196 linhchu@hotmail.com 

GB Nguyễn Quốc Thông Trưởng Ban Phụng Vụ 781-821-0212 daklakjn@yahoo.com 

Luca Lê Bình (Bruce) Trưởng Ban Tiếp Tân 617-899-0032 lebruce83@yahoo.com 

Giuse Lê Trí Đức Trưởng Ban Thông Tin 781-473-0216 email@ducle.info 

Têphano Trần Công Luận Trưởng Ca Đoàn  617-448-5731 emeved@yahoo.com  

Giuse Trần Văn Thành Trưởng Ban Việt Ngữ 617-910-9113 thanh.tran@bc.edu 

Teresa Ngô Huyền Trưởng Ban Giáo Lý 575-494-8683 hngo1993@gmail.com 

Đôminicô Trần Phi Hùng Trưởng Ban Bảo Trì  617-435-1806 linda.nguyen@verizon.net 

Phêrô Lê Hòa Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi  617-372-5305 phoale@gmail.com 

Maria Võ Nguyên Tường Vi Trưởng Ban Ẩm Thực 781-353-1145 vv02090@gmail.com 

Phêrô Trần Ngọc Ánh Ban Cố Vấn  atran1210@gmail.com 

Joachim Trần Phúc Trưởng Ban Cố Vấn 781-784-6499 tptran47@comcast.net 

Phêrô Trần Công Thành Ban Cố Vấn 857-204-7602 petercongtran@hotmail.com 

5 sự thật về Thiên thần Bản mệnh của chúng ta 
"Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn 

này: vì Thầy bảo cho anh em biết, thiên 

thần của họ ở trên trời hằng chiêm ngắm 

thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời" (Mt 18,10).  

1. Mỗi một người trên thế giới đều có 

một Thiên thần Bản mệnh (dù là Kitô hữu 

hay không): Mike Aquilina, một nhà giáo 

sử nổi tiếng, viết về những kinh nghiệm của bạn ông liên quan 

đến thiên thần giúp đỡ như sau:  "Một người bạn của tôi, một 

nhà triết học nổi tiếng từng học ở Harvard, là người vô thần từ 

trẻ. Một hôm, khi anh ta đang bơi ngoài biển thì bị sóng cuốn 

ra khơi. Anh ta biết mình đang chìm xuống, không hy vọng 

được ai cứu nữa. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy 

anh và kéo vào bờ. Người nắm lấy anh là một chàng trai vạm 

vỡ. Anh bạn vừa chết hụt định cám ơn người thanh niên kia thì 

anh thanh niên cười và biến mất. Từ lúc đó, anh bạn của tôi 

bắt đầu con đường quay trở về đức tin." 

2. Thiên thần Bản mệnh được ban ngay từ đầu đời: Thánh 

Anselmô tin rằng các thiên thần được gửi đến ngay từ giây 

phút đầu tiên khi linh hồn hiệp vào thân xác con người trong 

dạ mẹ. Tuy nhiên điều này chưa được tuyên tín và vẫn còn có 

nhiều tranh luận. Nếu đúng vậy, người phụ nữ mang thai có 

hai Thiên thần Bản mệnh, cho mình và cho thai nhi của mình. 

3. Thiên thần Bản mệnh có tên, và chỉ mình Thiên Chúa 

biết tên của các vị 

Giáo Hội bác bỏ thói quen gọi tên các Thiên thần Hộ thủ vì 

có nhiều người có thói quen đặt tên cho các vị và kêu cầu, 

nhưng đó không phải là điều được linh hứng. Nó thậm chí 

có thể là do tác động của ma quỷ. Chỉ những danh hiệu 

được mặc khải rõ trong Kinh Thánh mới đáng tin tưởng, 

và những cái tên khác thì không thể biết chắc có đến từ 

Thiên Chúa hay không. 

4. Chúng ta sẽ không trở thành Thiên thần sau khi 

chết:  Nhiều người tin rằng chúng ta sẽ biến thành các 

Thiên thần sau khi chết, nhưng sự thật ngược lại, đó là 

chuyện không thể. Sau khi chết, con người rời khỏi thân 

xác mình một thời gian, và sẽ hiệp nhất lại vào thời tận 

cùng. Chúng ta sẽ không trở thành các Thiên thần vô hình. 

Tất cả các Thiên thần Bản mệnh đã được sáng tạo ngay từ 

khởi thuỷ công trình tạo dựng. 

5. Thiên thần Bản mệnh luôn ở đây để giúp đỡ chúng ta: 

Giáo lý gọi các Thiên thần Hộ thủ là các mục tử luôn muốn 

bảo vệ và dẫn dắt con người vào sự sống đời đời. Công tác 

duy nhất của các vị là giúp chúng ta vào Thiên đàng, nên 

chúng ta hãy cầu nguyện cùng các vị mỗi ngày, xin các vị 

giúp đỡ chúng ta trong mọi vấn đề của cuộc sống. 

Trích từ http://conggiao.info/5-su-that-ve-thien-than-ban-

menh-cua-chung-ta-d-43835  
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        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

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 

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 


