
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 1:00PM. 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 Antôn Bùi Phong 

Trưởng Ban Điều Hành:  

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 27 tháng 10  

Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm 

Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần 

Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức  

 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phúc 

Tùng, Trần Ngọc Thanh, Cố Đoan  

Thứ Bảy 26/10 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 27/10 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Hai 28/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 29/10 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Tư 30/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 31/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 1/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 2/11 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 3/11 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Sophie Katilus (month’s mind) 

Chúa Nhật XXX Thường Niên 

Birthday Blessings for Jayne Semexant 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Edmund and Mary Burke and 

Mary Theresa Burke Jabour 

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên 

Các Linh Hồn trong Luyện Ngục 

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên 

Mass of Thanksgiving  

for Bernadette Pierre 

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên 

Các Linh Hồn trong sổ cầu nguyện 

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lucille Bulman (18th Anniversary) 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên 

Charles, Gertrude, and Ann Marie 

Swanson 

Giáo dân Thánh Bernadette 

John F. Murphy, Jr. (5th Anniversary) 

Bài Ðọc I: Hc 35, 15b-17. 20-22a "Lời cầu nguyện của 

người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây". 

Bài Ðọc II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18 “Từ đây triều thiên công 

chính đã dành cho cha.” 

Bài Phúc Âm: Lc 18, 9-14  

"Người thu thuế ra về được khỏi tội.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai 

hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ 

khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người 

biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng 

thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì 

tôi không như các người khác: tham lam, bất công, 

ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi 

tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi 

của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước 

mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin 

thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người 

này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất 

cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ 

mình xuống, sẽ được nâng lên". 

Ðó là lời Chúa. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết 

phải có thái độ nào mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng 

con luôn xác tín rằng: tất cả những gì chúng con có, 

những thành công của chúng con đều do Chúa ban. 

Phần chúng con chỉ là con người giới hạn, đầy yếu 

đuối. Ðể từ đó chúng con biết khiêm tốn với anh em và 

biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Amen.  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Milliadaire Joseph Syverian 
được yên nghỉ muôn đời. 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật Truyền Giáo. . . . . . . . . $2,099 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh 

Đường 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

(a) Bao gồm $731 của tuần rồi đếm xót 

 

THÔNG TIN 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $1,738(a) 

7:30AM   $972 

9:00AM $1,783 

11:00AM $689 

Tổng $5,182 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

     6pm-8pm  

Tháng 8—Kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria 

 

BAKE SALE  

Ngày Bầu Cử, thứ ba, ngày 5 tháng 11  

7am-8pm tại hội trường  

Nếu qu{ vị có thể ủng hộ các loại bánh ngọt, xin 

mang tới cho chúng tôi vào các ngày giờ sau. Hội trường: thứ 

hai, ngày 4/11 từ 5pm-7pm, và thứ ba, ngày 5/11 từ sáng đến 

6pm. Xin gói, dán nhãn và ghi giá tiền trên mỗi gói bánh.  

Nếu qu{ vị nào có thể giúp vào ngày Bake Sale, xin liên lạc 

pmbmjackson@gmail.com 781.986.6755  
Báo Cáo Hằng Năm 
Xin mời qu{ vị vào website của giáo xứ www.stbernadette.us để 

xem báo cáo của Liên Cộng Đoàn Giáo Xứ 

Những Ai Cần Giúp Đỡ 
Chương trình Từ Thiện (Outreach Program) của giáo xứ tặng gift 

card cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu qu{ vị hay 

người quen của mình đang trong hoàn cảnh này, xin liên lạc văn 

phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc tothongtin.vn@gmail.com. 

Hành hương theo bước chân thánh phaolô 
Theo bước chân Thánh Phaolô cùng với Cha Phil 

McGaugh và Thầy Sáu Tom Burke. 

Khởi hành từ Boston ngày 13 tháng 3 và trở về ngày 

24 tháng 3. Đoàn sẽ tham quan đất nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ 

Kz—thành phố Athens, Thessaloniki, Ephesus và Corinth, ect. 

bao gồm 3 ngày trên du thuyền đến các đảo của Hy Lạp—

Mykonos, Crete, Patmos, ect. Để tìm hiểu thêm chi tiết hoặc 

xem tờ rơi, xin gặp Cha Phil và Thầy Tom. 

Liên lạc Thầy Tom 781.885.1234  

email deacontom2000@yahoo.com 
 
 

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 qu{ vị và các em 

chọn lựa. 

LỄ Các Thánh Nam Nữ 

Lễ Trọng & Lễ Buộc 

Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 

9:00am (Anh) - Nhà thờ St. Bernadette’s    

12:10pm (Anh) - Nhà thờ St. Mary’s 

7:30pm (Việt) - Nhà thờ Bernadette’s 

7:30pm (Anh) - Nhà thờ St. Mary’s 

Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ Thánh 

Bernadette. Để đăng k{ 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.  
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Lạy Chúa, xin thương xót con  

Chúng ta đang sống giữa một thế giới mà con người đang 

cạnh tranh nhau về chỗ đứng và quyền lực. Ai cũng muốn 

mình hơn người khác. Muốn mình giàu có hơn, tài giỏi 

hơn, quyền thế hơn và nổi nang hơn. Nhiều khi chẳng giỏi 

hay không giàu nhưng vẫn tỏ ra và tự cao tự đại cho mình 

hơn người, khoa trương, đánh bóng và thổi phồng sự 

thật. Đó là thói kiêu căng tự mãn ở đời! Dù thế, người ta 

chẳng ưa thích gì những kẻ kiêu ngạo nhưng lại dễ mến 

người khiêm nhường và dễ gần người hiền lành biết 

mình… 

*T+rong Tin Mừng hôm nay, nhân việc Chúa Giêsu thấy 

“một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh 

chê người khác”, Người đã dạy chúng ta bài học khiêm 

nhường qua dụ ngôn người Pharisiêu và người thu thuế. 

Hai người cùng lên đền thờ và dâng lên Thiên Chúa lời cầu 

nguyện cá nhân. Người Pharisiêu nhìn mình, nhìn những 

công trạng, những việc làm của mình và tự mãn. Anh ta 

chỉ thấy đó là công sức của mình và cho là đã đủ, đã tốt. 

Anh ta như chiếc bình đầy kiêu ngạo do thổi phồng mình 

lên! Còn người thu thuế nhìn mình, thấy mình tội lỗi, bất 

xứng! Anh không dám ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa 

nhưng chỉ biết đấm ngực thống hối. Anh như chiếc bình 

rỗng, chỉ chờ mong ân huệ và lòng xót thương của Chúa 

tuôn đổ vào để tha thứ và thánh hóa anh nên công chính. 

Anh cầu nguyện với lòng thành khẩn “Lạy Chúa, xin 

thương xót con là kẻ tội lỗi”, như người khó nghèo cầu 

nguyện trong cơn quẫn bách “Lạy Chúa, xin lắng tai và 

đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn.”(Tv 85,1). 

Thiên Chúa lắng tai nghe lời của kẻ nghèo hèn dâng lên 

Ngài với lòng khiêm nhượng, nhìn nhận, và xưng thú tội 

lỗi của mình, vì “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng 

ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”(Gc 4,6) Thiên Chúa-Đấng 

giàu lòng thương xót chỉ lắng tai nghe lời kẻ cầu khẩn lòng 

thương xót. Ngài không nghe những lời của kẻ nâng mình 

lên, tự phụ, cậy sức mình, nghĩ mình chẳng còn thiếu 

những việc tốt lành nào mà không làm. 

Người Pharisiêu đã thực hiện những việc đạo đức, ăn 

chay, dâng cúng vào nhà thờ hay không làm điều xấu. 

Điều đó thật tốt và đáng noi theo. Thế nhưng, anh ta tự 

cho mình là công chính nhờ những việc anh ta làm, kể lể 

trước Thiên Chúa và so sánh, khinh chê người khác không 

tốt như mình “Tạ ơn Chúa vì con không như tên thu thuế 

kia…”  

Đứng trước Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là những 

tội nhân khốn khổ nghèo hèn. Ta phải biết chấp nhận 

thân phận con người đầy bất toàn, giới hạn và yếu đuối. 

Ta làm được gì cũng là nhờ ân sủng và sức mạnh từ Chúa, 

như lời thánh Phaolô khẳng định: “Bạn có gì mà bạn đã 

không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang 

như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7) Vì thế, như anh 

thu thuế, chúng ta hãy biết nhìn nhận con người thật của 

mình, cầu nguyện với lòng khiêm nhường sám hối, cậy 

dựa vào lòng thương xót và kho tàng ân sủng của Thiên 

Chúa “Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới 

các tầng mây… cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn” (Hc 

35,17-18) Chắc chắn lời cầu nguyện khiêm nhường của 

chúng ta sẽ được Chúa lắng nghe và nhậm lời, vì Người 

thấu suốt những đau khổ nơi tâm hồn ta. 

Qua dụ ngôn này, chắc hẳn Chúa rất muốn nói với chính 

chúng ta, cả những mục tử và từng Kitô hữu trong Hội 

Thánh. Thiên Chúa, Đấng Cao Cả, Chí Thánh; đến trước 

Ngài, chúng ta trần trụi, ô nhơ nên thái độ khiêm nhường 

và đấm ngực xưng thú tội lỗi phải là thái độ của mỗi Kitô 

hữu. Trong cầu nguyện hay nơi cuộc sống, người công 

chính thật thì chẳng bao giờ khoe khoang, nâng mình lên 

và chê bai người khác. Người thánh thiện thật thì mọi cử 

chỉ, lời nói, hành động đều mang đậm nét khiêm tốn, tôn 

trọng và nâng người khác lên. Trái lại, trong đời sống cộng 

đoàn giáo xứ, chúng ta thường thấy có những người mãi 

không lọt tai lời khiển trách nặng nề của Chúa với người 

Pharisiêu. Họ phô trương ngay cả những thực hành đạo 

đức như dâng lễ, cầu nguyện, ăn chay, bố thí… trước mặt 

thiên hạ. Họ chê bai người khác như để đạp lên người cho 

mình cao hơn. 

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình 

xuống sẽ được tôn lên.” Ước mong sao Lời Chúa hôm nay 

thấm đẫm trong mỗi chúng ta. Xin Tình yêu và ân sủng 

Chúa biến đổi chúng ta trở nên khiêm nhường, giúp 

chúng ta thật lòng thống hối về tất cả những lỗi phạm, 

kiêu căng tự phụ trong đời sống đạo, để rồi ta biết sống 

khiêm hạ trước Chúa và anh chị em. Có như thế, ta mới 

trở nên con cái của Cha và ngày càng nên giống Cha 

chúng ta là Đấng hoàn thiện. 

Dã Quỳ 
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Tháng 10: Tháng Mân Côi 
Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu 

Kinh Mân Côi có sức mạnh làm vơi nhẹ các khổ đau của các linh 

hồn trong lửa Luyện Ngục và mau chóng đưa họ lên Thiên Đàng. 

Đây là lý do khiến cho nhiều vị Thánh liên lỉ sốt sắng lần hạt Mân 

Côi. Chính vì thế chúng ta cũng phải noi gương các ngài liên lỉ 

lần hạt Mân Côi để sinh ích lợi cho cuộc sống của những ai còn 

đang lữ hành trên đường trần gian này và cứu giúp các linh hồn 

đã qua đời, trong đó có các thân nhân, bạn bè và ân nhân của 

chúng ta. 

*…+ Cầu nguyện có nghĩa là dừng lại và sống ở trên Trời như 

thánh Phaolô căn dặn tín hữu Philiphê: ”Còn chúng ta, quê 

hương chúng ta ở trên Trời” (Pl 3,20). Cầu nguyện là làm những 

gì các Thánh trên Thiên Đàng đang làm, các vị đối thoại với 

Thiên Chúa và Mẹ Maria, các vị say sưa trong lời cầu nguyện thờ 

lậy, chúc tụng và cảm tạ liên lỉ. *…+ Thật thế, các Thánh yêu thích 

lời Chúa dặn: ”Các con hãy cầu nguyện không ngừng” (Lc 18,1) 

và các vị hiểu lời Chúa từng chữ một...  

Các Thánh không đánh mất cho dù chỉ là một chút thời giờ nhàn 

rỗi, mà không biến nó thành lời cầu nguyện với Kinh Mân Côi. 

Trái lại, có biết bao nhiêu người không lần hạt Mân Côi, mặc dù 

có lẽ họ phung phí hàng giờ ngồi trước máy truyền hình, đọc 

báo hay chơi lô tô, đi lại và nói năng trống rỗng! 

Có những người nói rằng mình tuyệt đối không có thời giờ để 

lần hạt Mân Côi. Họ nói không thể nào tìm ra mười lăm phút để 

lần một chuỗi...chúng ta cũng có thể nói với họ điều mà thánh 

Vinh Sơn de Paoli và thánh Gioan Bosco đã nói: Hãy tìm cách lần 

một chuỗi, bằng cách chia ra trong suốt ngày sống, một chục 

kinh ban sáng khi vừa thức dậy, một chục kinh sau đó nữa, một 

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 K{ 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 L{ 575-494-8683 hngo1993@gmail.com 

Đôminicô Trần Phi Hùng Trưởng Ban Bảo Trì  617-435-1806 lindahungvuvu@gmail.com 

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 

chục kinh khác trước khi ăn trưa...  

Thánh Vinh Sơn de Paoli còn đi tới chỗ khuyên bỏ hết các kinh 

khác một bên, miễn là không bỏ lần hạt Mân côi. Và thánh 

Alfonso de Liguori thì sẵn sàng bỏ cả bữa ăn trưa... vì thánh 

nhân khẳng định rằng đọc Kinh Mân Côi có giá trị hơn bữa ăn 

trưa rất nhiều. Thật là đẹp khi thấy thánh Maria Bertilla tìm 

cách lần hạt Mân Côi trong một lúc nghỉ trước khi bắt đầu một 

công việc khác, học hành, giải trí. Cả thánh Roberto Bellarmino 

cũng ngừng công việc học hành nghiên cứu của mình để đi dạo 

và đọc Kinh Mân Côi với cỗ tràng hạt trong tay...  

Một cách đặc biệt chúng ta hãy nhớ tới gương mẫu ngoại 

thường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại trong thế kỷ 

XX: đó là cha thánh Pio thành Pietrelcina... Họ trông thấy vị linh 

mục Capucino này liên lỉ lần hạt Mân Côi không biết mỏi mệt, 

ngày đêm, hết năm này sang năm khác, với tràng chuỗi trong 

đôi tay mang vết thương rướm máu ấy.  

Thật thế, Đức Mẹ Fatima đã không mời gọi một cách uổng công 

đối với cha Pio. Và người ta đã thấy rằng cha Pio rất xác tín về 

các lời khẳng định của chị Lucia, một trong ba trẻ mục đồng đã 

được trông thấy Đức Mẹ ở Fatima năm 1917. Chị nói: ”Kể từ khi 

Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã ban sự hữu hiệu cho Chuỗi Mân Côi 

Thánh, không có vấn đề vật chất hay tinh thần, quốc gia hay 

quốc tế nào mà lại không thể giải quyết với Kinh Mân Côi Thánh 

và với các hy sinh của chúng ta”. Chị còn nói thêm: ”Sự suy đồi 

của thế giới chắc chắn là hậu quả của sự sa sút tinh thần cầu 

nguyện. Chính để cho thấy trước sự lạc hướng này mà Đức Mẹ 

đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi... Kinh Mân Côi là khí 

giới mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để bảo vệ mình 

trong cuộc chiến”. (Thánh Mẫu Học bài số 367) Linh Tiến Khải 
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mailto:atran1210@gmail.com
mailto:tptran47@comcast.net


        

        

        

      
 ‚  

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin 
Nếu qu{ 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 mời quý vị vào xem website mới của giáo xứ 
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