
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 
  

THÁNH BERNADETTE 
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

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 

  

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 2 tháng 2  

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 9 tháng 2  

Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng  

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

Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu  

Thứ Bảy 1/2 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 2/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 3/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 4/2 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 5/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 6/2 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 7/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 8/2 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 9/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Paula Transtamar (4th Anniversary) 

Dâng Chúa Trong Đền Thờ 

Ông Bà Felipe Laureta 

Louis Pham Di Te 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên  

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên  

Alide & Sauveur Benjamin, Jean 

Ernst, Raphael, & Sophie Benjamin 

Thánh lễ 

Thánh Agatha, Trinh nữ, Tử đạo 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Phaolô Miki và các bạn,  

Tử đạo tại Nhật Bản 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên  

Các Linh Hồn trong Sổ Cầu Nguyện 

Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Maria Goncalves (14th Anniversary) 

Chúa Nhật V Thường Niên 

Alice Beharry (19th Anniversary) 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Bertha Veira (1st Anniversary) 

 

Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4 "Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, 

đến trong đền thánh Người". 

Bài Ðọc II: Dt 2, 14-18 “Người phải nên giống anh em Mình 

mọi đàng.” 

Bài Phúc Âm: Lc 2, 22-32 *hoặc 22-40+ 

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu 

liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như 

đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ 

được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ 

vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim 

gáy, hay một cặp bồ câu con. 

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người 

công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an 

của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh 

Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô 

của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay 

lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người 

những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, 

và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để 

cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì 

chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã 

sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương 

dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". 

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. 

Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người 

rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong 

Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục 

tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ 

đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu 

lộ!" 

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi 

họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng 

được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. 

Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện 

phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng 

Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông 

chờ ơn cứu chuộc Israel. 

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ 

Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm 

mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng 

Người. Ðó là lời Chúa. 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Hội Thánh Châu Mỹ Latin . . . . . . . . . . . $2,187 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$40,397 

 

 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $1,192 

7:30AM   $1,129 

1:00PM $2,310 

11:00AM $848 

Tổng $5,480 

THÔNG TIN 
 

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

đơn Cori 2020 đã đến hạn phải nộp 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 quý vị. 

Tĩnh tâm suy ngẫm tìm hiểu ơn gọi 
Các buổi tĩnh tâm dành cho những ai muốn tìm hiểu ơn gọi 

đến với đời sống tu sĩ do Văn Phòng Ơn Gọi tổ chức:  

Nữ 18-35 tuổi 

Ngày 22, tháng 2, 2020 

St. Paul‘s Parish, Havard Square 

9am - 5pm 

Nam 18-30 tuổi 

Ngày 21-23, tháng 2, 2020 

Betania II Retreat Center, Medway, MA 

& St. John‘s Seminary, Brighton, MA 

5pm thứ sáu—1pm Chúa Nhật 

Nam 30 tuổi trở lên 

Ngày 21-22, tháng 2, 2020 

St. John XXIII Seminary, Weston, MA 

10am thứ sáu—1pm thứ bảy 
 

Liên lạc: Fr. Eric Cadin, Vocation Director, 617-746-5947 

ecadin@rcab.org  Fr. Michael Zimmerman Assistant Vocation 

Director 617-746-5969 mzimmerman@rcab.org  Fr. Carlos D. 

Suarez Assistant Vocation Director 617-746-5987 

csuarez@rcab.org 

Bài Giảng...Hiện các bài giảng của Cha Phong có thể 

được xem lại tại website giáo xứ thanhbernadette.com. 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III 

Nguyen Davis Henry &  
Tran Thi Le Dung  

$45,000 

Xin quý vị nhẹ tay khi dùng sách 

Breaking Bread để chúng ta có thể sử 

dụng cho đến Mùa Vọng sau. Xin 

đừng cho trẻ em vật lộn quá mạnh tay 

với sách. Nếu sách có bao màu xanh, quý vị 

không cần phải cho bìa trước vào, chỉ cần bìa 

sau vào là đủ. Xin cám ơn.  

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Maria, Camila Anne Le 

Charlotte Lucy McCormick 

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. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Thánh Lễ Việt 
Thứ ba mỗi tuần (trừ các ngày lễ trọng) 

Nhà nguyện        

7:30pm  
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Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Đức Maria dâng Chúa 

Giêsu trong Đền Thờ. Một Hài Nhi bé nhỏ đã được các cụ 

già đón nhận một cách rất thành kính. Ngay khi vừa lọt 

lòng mẹ, Chúa Hài Nhi đã được các thiên thần tung hô, 

các mục đồng đến viếng thăm và từ xa, các nhà Đạo Sĩ đã 

đến tôn thờ và dâng lễ vật. Theo luật Môisen cũng là tục 

lệ của người Do thái, những người con trai được sinh ra, 

nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày, bà mẹ phải đưa đến 

Đền thờ, trước là dâng con cho Chúa, sau là chính mình 

làm lễ tẩy uế… Dù Đức Maria và ông Giuse biết rằng trẻ 

Giêsu là Con Thiên Chúa. Các ngài đã chu toàn mọi lề 

luật: Như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai 

đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa" (Lc 2, 

23).  

*…+ Tiên tri Malakia đã tiên báo sự xuất hiện của Đấng 

Cứu Thế trong đền thánh: “Này đây Chúa là Thiên Chúa 

phán: ‘Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt 

Ta!’ Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm và 

thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong 

đền thánh Người” (Mal 3, 1). Trong mọi hoàn cảnh diễn 

biến và qua các biến cố liên quan, những lời tiên tri thuở 

xưa đã từng bước được thực hiện trong đời sống của 

Chúa Giêsu. Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời đã đi vào thời 

gian và không gian, nên có sự phát triển từng bước. Thiên 

Chúa vẫn là Thiên Chúa trong mọi sự. Chúng ta có thể tôn 

thờ Thiên Chúa nơi hình ảnh của Chúa Hài Nhi, Chúa trong 

đền thờ, Chúa giảng dạy, Chúa chiên lành, Chúa bị đòn 

đánh, Chúa chết treo thập giá, Chúa sống lại và Chúa lên 

trời. Chúng ta có thể đến gặp gỡ Chúa qua nhiều cách thế 

nhiệm mầu. 

Chúa đến với loài người là để cứu rỗi và giải thoát, chứ 

không phải để kết án luận phạt: “Vì chưng Người không 

đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái 

Abraham” (Dt 2, 16). *…+ 

Chúa Giêsu cảm thông thân phận của con người. Ngài đã 

trải qua tất cả những thử thách ở đời và đã đi đến tận 

cùng của sự đau khổ là cái chết: “Quả thật, bởi chính 

Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có 

thể cứu giúp những ai sống trong thử thách” (Dt 2, 

18). Vượt qua sự chết để vào vinh quang sự sống, Chúa 

Kitô trở nên niềm hy vọng và trông cậy cho tất cả mọi tạo 

vật. Ngài là sự sống và là sự sống lại viên mãn... 

Khi Đức Maria và Giuse dâng Chúa trong đền thờ: Ông 

Simêon đã chúc tụng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, giờ đây, 

Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa 

đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của 

Chúa (Lc 2, 29-30). Ông già Simêon sống trong đền thánh 

chuyên tâm cầu nguyện và mong chờ ơn cứu độ. Ngày 

này, ông đã đại diện cho toàn dân chứng kiến giây phút 

lịch sử Thiên Chúa viếng thăm Dân Người và Đấng Thánh 

đã tiến bước vào cung thánh. Trong đền thờ, cũng có bà 

tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, cũng 

đến: “Bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất 

cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel” (Lc 

2, 38). Trẻ Giêsu là trung tâm điểm của tất cả vũ trụ vạn 

vật. Thiên Chúa vĩ đại trở nên bé nhỏ trong vòng tay âu 

yếm của những kẻ tin… 

Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã đón nhận các trẻ nhỏ. 

Chúa luôn bảo vệ và yêu thương các trẻ nhỏ. Chúa Giêsu 

gọi các trẻ lại mà nói: “Cứ để các trẻ em đến với Thầy, 

đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai 

giống như chúng” (Lc 18, 16). Mỗi một con người, từ bào 

thai, thai nhi, ấu nhi, trẻ thơ, thiếu nhi hay thiếu niên và 

trưởng thành đều được tạo dựng theo hình ảnh của 

Thiên Chúa. Mỗi một cá nhân đều được trao ban những 

khả năng tiềm tàng và sự sống vô giá. Chúng ta phải trân 

quí món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng. Các con trẻ đơn 

sơ trong trắng như các thiên thần. Chúa đón nhận các trẻ 

thơ: “Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho 

chúng” (Mc 10, 16). Đừng bao giờ nghĩ rằng các trẻ em là 

gánh nặng mà là niềm vui trong cuộc sống gia đình. Các 

cha mẹ đừng khi nào than phiền, nguyền rủa, chối từ và 

xua đuổi con cái của mình, vì mỗi trẻ đều có một khả 

năng tiềm ẩn mà chính Thiên Chúa đã phú bẩm. Hãy yêu 

thương, dưỡng nuôi và ôm ấp món qùa Chúa đã trao ban 

cho chúng ta.  

Lm. Giuse Trần Việt Hùng  
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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 lindahungvyvu@gmail.com  

Phêrô Lê Hòa Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi  617-372-5305 phoale1966@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 

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, website giáo xứ và gởi cho 

Cha hoặc văn phòng giáo xứ.  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 

Thứ hai - thứ sáu   10am-4pm 

Brown Bag Lunch 
Thứ bảy, ngày 1 tháng 2  

lúc 10am tại hội trường 

Thánh Phaolô Miki, linh mục và các 

bạn tử đạo—ngày 6 tháng 2 
Tertullin đã viết: „Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh 

người tín hữu”. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo 

đã làm kiên vững Hội Thánh tại Nhật Bản.  

Thánh Phaolô Miki sinh ra tại đất 

nước Nhật Bản vào thế kỷ XVI giữa 

lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ 

đạo công giáo một cách thật gắt 

gao. Thánh nhân là một tu sĩ Nhật 

Bản rất hăng say, nhiệt thành với 

công việc loan báo Tin Mừng. Điều mà sử gia Tertullien 

đã viết quả thực được thể hiện nơi Phaolô Miki và các 

bạn. Vì hăng say với công việc truyền giáo, ngày 

5/2/1597 trên một chuyến tầu, Phaolô Miki và 25 

người bạn đã bị quan quân Nhật Bản bắt nhốt, bị lên 

án tử bằng hình phạt treo Phaolô và các bạn của Ngài 

trên những cây thập giá đối diện với bờ biển.  
 

Bị cực hình, bị treo lên những cây thập tự giá, nắng, 

gió, đau đớn, nhưng với ơn Chúa giúp thánh Phaolô 

Miki và các bạn vẫn tươi vui, phấn khởi, không hề sợ 

sệt và vẫn hăng hái, sốt sắng giảng đạo, khuyên răn 

các người đến xem ăn năn hối cải, trở về với Thiên 

Chúa. Thánh nhân tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành 

hạ và kết án Ngài cùng các bạn. Quan quân Nhật Bản 

quá tức giận vì thái độ bình tĩnh và không sợ sệt của các 

Ngài, nên đã đâm chết Phaolô Miki và các bạn của Ngài. 
 

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã 

gọi thánh Phaolô Miki và các bạn bước lên thập giá để 

vào cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời các Ngài 

cầu thay nguyện giúp cho chúng con hằng can đảm 

tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững đến hơi thở 

cuối cùng. 

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc 

mailto:vv02090@gmail.com
mailto:atran1210@gmail.com
mailto:tptran47@comcast.net
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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 

 

Xin mời quý vị vào xem 

website mới của giáo xứ 

Việt: 

thanhbernadette.com 

Anh: stbernadette.us 

Mobile friendly 


