
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 . 

 

www.thanhbernadette.com 

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 

  

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 BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

THÁNH LỄ 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    7:30AMAnh 

     9:00AMViệt 

     11:00AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH) 

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu  9:00AM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette 

Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy  9:00AM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT) 

Thứ Ba    7:30PM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 1 tháng 12  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể   

Cho Rước lễ: Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc 

Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên  

 Chúa Nhật, ngày 8 tháng 12  

Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương 

Cho Rước lễ: Trần Ngọc Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết 

Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu  

Thứ Bảy 30/11 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 1/12 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Hai 2/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 3/12 

 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 4/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 5/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 6/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 7/12 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 8/12 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thánh Anrê, Tông Đồ, lễ kính 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Ed, Dot, and Buddy Scahill 

Chúa Nhật I Mùa Vọng 

Mass of Thanksgiving for the 

Gorneille family 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Corazon Tiongson Ojastro 

(birthday remembrance) 

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng  

John and Joseph Odenweller 

Thánh Phanxicô Xavier, Linh Mục, 

Quan Thầy Các Xứ Truyền Giáo 

Antonio and Eleanor Corbo 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng  

Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện 

Thánh Anrê, Tông Đồ, lễ kính 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Hugh and Edna McLaughlin & family 

Chúa Nhật II Mùa Vọng 

Mass of Thanksgiving for the  

Semexant Family 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Jared Castillo Chavez  

(15th Anniversary) 

Bài Ðọc I: Is 2, 1-5 "Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong 

nước Người, để hưởng bình an đời đời". 

Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14 “Phần rỗi chúng ta gần đến.” 

Bài Phúc Âm: Mt 24, 37-44  

"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong 

thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng 

như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng 

thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính 

ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình 

lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con 

Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người 

đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, 

một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, 

một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy 

hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. 

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết 

giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để 

cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng 

phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ 

đến". Ðó là lời Chúa. 

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Alice Nellie Cash 

David Jameson Charles 

Maria, Kelsie Khai Le 

Jack Edward Macauley 

đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu chúc 

cho các em sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay Thiên 

Chúa và Mẹ Maria. 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III 

Chi The Nguyen &  
Hoai-Thuong Thi Tran 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Tu Sĩ Hưu Trí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,290 

Phụ quyên tuần này: Tu Sĩ Hưu Trí 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường 

 

THÔNG TIN 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $926 

7:30AM   $827 

9:00AM $1,960 

11:00AM $771 

Tổng $4,484 

Tháng 8—Kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria 

 

Quyên Tặng Tất Vớ  
Trong Mùa Vọng, giáo xứ sẽ quyên góp các đôi tất nam chưa 

qua sử dụng để làm quà cho các cư dân tại MainSpring Shelter 

ở Brockton. Thùng đựng được đặt tại sảnh ra vào nhà thờ và 

bên trường giáo l{. Xin chân thành cảm ơn!  

Hoa Giáng Sinh  
Nếu qu{ vị muốn đóng góp vào quỹ hoa trang trí 

Giáng Sinh để tưởng nhớ linh hồn người thân yêu đã 

khuất, xin lấy một phong bì Christmas Flower. Sau khi 

điền các thông tin, xin cho phong bì vào rổ quyên tiền hoặc 

gởi cho văn phòng giáo xứ. Tên các linh hồn sẽ được in vào 

cuốn Hoa Giáng Sinh. Hạn chót là Chúa Nhật, ngày 15/12.  

Đơn Cori 
Xin tất cả các thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại 

giáo xứ bắt đầu điền đơn Cori 2020, và xin 

mang theo thẻ chứng minh để trình khi nộp lại 

đơn cho trưởng hội/đoàn hoặc nhân viên văn 

phòng. Đơn được để nơi Phòng Thánh, nhà bếp, nhà nguyện 

và văn phòng. Mỗi thiện nguyện viên cần điền đơn này mỗi 

năm theo luật buộc của Tổng Giáo Phận.  

Xin cám ơn sự hợp tác của qu{ vị. 

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.  

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

PHÂN ƯU 

Ban Mục Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt 
Nam Giáo Xứ Thánh Bernadette vừa 
mới nhận được tin buồn là chị Maria Julia 
Phạm, thành viên mới của cộng đoàn chúng 
ta, vừa mới qua đời hôm thứ sáu ngày 15 
tháng 11 năm 2019. Toàn thể Ban Mục Vụ 
Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ 
Thánh Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu 
với gia đình và toàn thể tang quyến của chị 
Maria Julia Phạm. 

Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ lòng 
thương sớm đưa Linh Hồn Chị Maria về 
hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. 
 

Thành Kính Phân Ưu 
BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Carolle Millien 
được yên nghỉ muôn đời. 

Thánh Lễ Việt 
Thứ ba mỗi tuần 

Nhà nguyện        

   7:30pm  
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Hãy tỉnh thức để sẵn sàng 

“Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa 

ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi 

bời dâm đãng, không tranh chấp ghen tỵ.” 

Qua phần phụng vụ Lời Chúa sáng hôm nay, Giáo Hội 

muốn đặt chúng ta trước số phận đời đời đang chờ đón. 

Thực vậy, Giáo Hội đã lên tiếng khuyên nhủ chúng ta: 

đừng để cho những vui thú ru ngủ, trái lại hãy tỉnh thức 

và sẵn sàng, vì Đức Kitô sẽ đến vào ngày chúng ta không 

ngờ và giờ chúng ta không biết. Nhất là qua đoạn Tin 

Mừng, Chúa Giêsu đã trình bày về ngày sau hết như là 

một biến cố bất ngờ, không ai nắm vững. Thế nhưng, 

nhiều người trong chúng ta lại nghĩ rằng: Ngày ấy còn xa 

và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến. 

Trong phạm vi cá nhân, thì ngày sau hết chính là ngày cái 

chết gõ cửa. Đúng thế. Cái chết là một sự kiện vừa chắc 

chắn lại vừa gần gũi. Với cái chết chúng ta sẽ phải ra 

trước toà án tối cao của Thiên Chúa, để chịu phán xét về 

những việc lành dữ mình đã làm khi còn sống. 

Bài Phúc Âm đã cho chúng ta thấy hai giới tuyến rõ rệt: 

Bấy giờ, hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một 

người được tiếp nhận còn một người bị bỏ rơi. Và có hai 

người đàn bà đang xay, một người được tiếp nhận còn 

một người bị bỏ rơi. Vậy thì Lời Chúa có { nghĩa gì? 

Cả hai trường hợp đều cho chúng ta thấy hai người đang 

làm việc trong ngày Đức Kitô trở lại, thế nhưng số phận 

đời đời của họ thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. Một 

người thì sẽ được đưa về trời hưởng hạnh phúc vĩnh 

cửu, còn một người thì sẽ bị đày đoạ trong hoả ngục với 

muôn vàn khổ đau. Bởi vì họ đã chống đối ơn sủng và 

tình thương của Chúa cho đến cùng. Chính vì thế mà vấn 

đề quan trọng nhất đó là sống trong tình thương và ơn 

sủng của Chúa. 

Vì yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được cứu 

rỗi, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta: Hãy tỉnh 

thức và sẵn sàng. Trong một ngày mà thôi, có biết bao 

nhiêu người đã phải vĩnh viễn ra đi vào lúc họ nghĩ rằng 

ngày ấy còn xa, nên chẳng kịp chuẩn bị và sửa soạn. Một 

tai nạn xe hơi. Một cơn đau tim hay một ngọn gió độc 

bất ngờ nào đó. 

Chúng ta phải cảm phục thái độ can đảm của những 

người tín hữu trưởng thành, khi phải đối đầu với cái 

chết. Họ đã giục lòng ăn năn ám hối xin Chúa xoá bỏ tội 

lỗi. Họ coi đó như là một hồng ân Chúa ban bởi vì họ đã 

kịp chuẩn bị cho mình một cái chết tốt lành và thánh 

thiện. Cái chết là một biến cố quan trọng nhất của cuộc 

sống, còn quan trọng hơn cả ngày chúng ta mở mắt 

chào đời, bởi vì kể từ đó, số phận đời đời của chúng ta 

được ấn định. 

Vì thế, bằng mọi cách chúng ta phải chuẩn bị cho giờ 

chết, và phải được chết đi trong tình thương và ơn sủng 

của Chúa. Để đạt tới mục đích này, không gì hơn là hãy 

thực hiện lời khuyên của thánh Phaolô: Đừng ngủ quên, 

cũng đừng chìm đắm trong vui thú. Ngài nói: Đêm sắp 

tàn và ngày gần đến. Hãy từ bỏ những hành vị ám muội 

và mang lấy khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng 

đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, 

không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ghen tỵ. 

Chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt. Nhưng 

hãy mặc lấy Đức Kitô. 

Bởi vì chỉ mình Ngài mới là đường, là sự thật và là sự 

sống của chúng ta mà thôi.—Internet 
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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 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 
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Thánh Ambrôsiô, Tiến Sĩ Hội Thánh, ngày 7/12 
Thánh Ambrôsiô chào đời khoảng năm 339AD tại Augusta 

Trevororum. Cha Ngài, ông Aurlio Ambrôsiô làm tổng trấn xứ 

Gauules và là nghị sĩ viện quí tộc. Nhưng ông chết sớm, mẹ Ngài 

trở về Roma với 3 người con: Ambrosiô. Marcellina và Satyra, cả 3 

đều nên thánh. 

Ambrôsiô chưa lãnh phép rửa tội như thói quen thời ấy hay chần 

chừ, sợ mất ơn phép rửa tội, nhưng Ngài đã sống tuổi thơ ấu đạo 

đức. Lớn lên, Ngài tỏ ra thông minh đặc biệt, nổi tiếng về thơ văn, 

tài hùng biện và luật pháp. Thuộc dòng quí tộc, Ambrôsiô được 

đặt làm lãnh sự tỉnh Emilia và Liguria với thị trấn là Milan… Và 

người ta thán phục nhà quí tộc Kitô giáo vì sự khôn ngoan tỉnh 

thức và hiền hậu của Ngài. Giám mục Milan qua đời, một cộng 

đoàn tập hợp trong nhà thờ, người ta gây ồn ào xáo trộn tại đó vì 

chia hai phe: phe công giáo và phe theo Ariô. Ambrôsiô với tư 

cách là nhà cầm quyền đã đến dàn xếp. Ngài diễn thuyết kêu gọi 

hoà bình và khuyên dân chúng khôn ngoan chọn lựa, Ngài nói 

một cách đáng phục đến nỗi mọi tín hữu đều một tiếng kêu lớn: 

"Ambrôsiô làm giám mục". Hết còn phân ly, người ta ôm nhau 

khóc vì vui mừng. Hoàng đế Valentinô đã chuẩn nhận việc tuyển 

chọn bất ngờ này. 

Lúc ấy, Ambrôsiô còn là một dự tòng, nên cảm thấy mình bất 

xứng. Ngài đã có lần trốn thoát đến nỗi còn muốn gây cớ xúc 

phạm để tỏ ra bất xứng, nhưng vẫn không đánh lừa nổi ai. Ngài 

còn viết thư cho các giám mục và hoàng đế xin cáo lui, nhưng 

hoàng đế còn bày tỏ lòng thán phục: - "Không có một tinh thần 

nào ngay chính hơn, đây là một tay lái không thể uốn cong 

được".  Ambrôsiô đành nhiều miễn cưỡng chấp nhận... 

Ambrôsiô không coi mình như người thuộc thế gian nữa, Ngài 

phân phát của cải cho người nghèo và dâng đất đai cho Giáo hội… 

Thánh Augustinô mà Ngài góp phần cải hóa đã gọi Ngài là thầy. 

Khi dạy dỗ, Ngài tỏ ra hiền hậu mà người ta gọi là "sự ngọt ngào 

của Ambrôsiô". Khi ngồi tòa, Ngài đã khóc như chính mình là tội 

nhân. Không có giờ ăn, Ngài như chay tịnh liên tiếp... 

Đế quốc rơi vào tay Theodosiô. Vị Tân hoàng đế rất quí chuộng và 

kính trọng giám mục. Đức giám mục cũng yêu mến ông bằng tình 

phụ tử, nhưng không vì thế mà thành ra yếu đuối bất công. 

Theodosiô trên đài vinh quang, để trừng phạt cuộc nổi loạn ở 

Thesalonica, đã ra lệnh tàn sát dã man. Thánh Ambrôsiô viết thư 

quở trách, bắt ông hối cải và cấm vào thánh đường. Ít lâu sau, 

Theodosiô chiến thắng trở về Milan với binh sĩ muốn vào thánh 

đường, đức giám mục đứng ở cửa ngăn ông lại và trách cứ ông. 

Hoàng đế lui về hoàng cung thống hối trong tám tháng. Ngày lễ 

Giáng sinh, ông khóc lóc xin tha tội… Dân Milan rất thán phục vị 

vua đã đền tội cách quảng đại như vậy. Về sau, ông lại đi dẹp một 

cuộc nổi loạn mới. Thánh Ambrôsiô lại viết cho ông : - "Chiến 

thắng của vua sẽ bất toàn nếu vua không tha cho các kẻ nổi loạn". 

Vua đã tha. Trở về, Ambrôsiô ôm ông và khóc vì vui mừng. Vua đã 

qua đời trong tay vị giám mục. 
 

Thánh Ambrôsiô còn sống thêm hai năm sau cái chết của vua 

Theodosiô. Nghe loan báo về cơn bệnh của Ngài, một viên chức 

của nhà vua tuyên bố: - "Con người này mà chết đi thì Italia sẽ bị 

đe dọa tàn phá đến nơi". Danh tiếng của Ngài vang dội đến nỗi rợ 

dân đã không dám chống lại Ngài. Có những thủ lãnh tin rằng: 

Ngài có thể ngưng mặt trời lại. Ngài đã hạnh phúc dùng thư tín 

mà cải hoá được nữ hoàng Marcômans… 
 

Gần mộ Ngài sẽ đặt phần mộ Marcellina, người em mà Ngài yêu 

quí hơn cả. Con người và sự sống của thánh nữ chính nhờ sự dẫn 

dắt của Ngài đã hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Ambrôsiô đã để 

lại một công trình đáng kể.—conggiao.info 
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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 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 

Việt: 

thanhbernadette.com 

Anh: stbernadette.us 

Mobile friendly 


