
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 1 tháng 3  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể   

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

Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức  

 Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3  

Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương  

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

Tùng, Trần Ngọc Thanh, Cố Đoan 

Thứ Bảy 29/2 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 1/3 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 2/3 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 3/3 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 4/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 5/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 6/3 

9:00AM – Anh 

7:00PM – Việt 

Thứ Bảy 7/3 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 8/3 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Paul Michael McLaughlin (15th Ann.) 

Chúa Nhật I Mùa Chay 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Thomas và Dotty Malafronte        

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay 

Hugh & Edna McLaughlin &  

Gia Đình 

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay 

Debra Rowell (10th anniversary) 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay 

Các Linh Hồn trong Sổ Cầu Nguyện 

Chặng Đàng Thánh Giá & Thánh Lễ 

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Helen Fuller 100th birthday  

Mass of Thanksgiving 

Chúa Nhật II Mùa Chay 

Ralph Martignetti, Jr. và  

Dot & Greg MacDonald         

Thánh lễ 

Andrew Alexander (20th Anniversary) 

Bài Ðọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7 "Nguyên tổ được tạo thành, và 

phạm tội". 

Bài Ðọc II: Rm 5, 12-19 “Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân 

sủng đã đầy dàn dụa.” 

Bài Phúc Âm: Mt 4, 1-11  

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu  

cám dỗ .” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào 

hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn 

bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ 

đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, 

hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng 

Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống 

không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên 

Chúa phán ra'". 

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người 

trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông 

là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép 

rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và 

chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân 

vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: "Ngươi 

đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi". 

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem 

thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, 

rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, 

nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu 

bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 

"Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ 

phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và 

các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. Ðó là lời Chúa. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm hạ sống trọn kiếp 

người như chúng con. Chúa cũng muốn trải qua những thử 

thách để cảm thông và trao kinh nghiệm chiến thắng cho 

chúng con. Gương của Chúa dạy chúng con: Muốn thắng cám 

dỗ, chúng con phải cầu nguyện. Muốn thắng cám dỗ, chúng 

con phải dùng lời Chúa. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải 

nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con làm 

trọn ý Thiên Chúa Cha. Amen.  
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Giáo Hội Châu Mỹ Latin. . . . . . . . . . . . . . $2,181 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Phụ quyên tuần sau: Catholic Appeal 
 

2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$42,562 

 

 

 

Xin cám ơn quý vị đã đóng góp vào quỹ Lạc 

Quyên Hằng Năm của giáo xứ. Giáo xứ đã gần 

đạt đến con số $45,000, xin quý vị tiếp tục ủng 

hộ để chúng ta sớm hoàn thành chương trình 

gây quỹ. 

Catholic Appeal 2020... Tuần sau chương trình 

gây quỹ Catholic Appeal cho năm nay sẽ chính 

thức bắt đầu. Quý vị có thể đã nhận được lá 

thư từ Đức Hồng Y Sean kêu gọi đóng góp cho 

quỹ này không chỉ để hỗ trợ các giáo xứ mà 

còn các công việc bác ái của Tổng Giáo Phận. 

Mỗi đóng góp sẽ giúp tạo nên sự khác biệt 

trong đời sống của nhiều người. Nếu quý vị 

muốn tìm hiểu thêm hoặc đóng góp online, xin 

vào website bostoncatholicappeal.org. Xin 

chân thành cám ơn.  

$45,000 

THÔNG TIN 

Khóa Virtus 
Sacred Heart (Khóa tiếng Việt) 

297 Main Street, Malden 

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 4 lúc 4:30pm 

Nếu quý vị thiện nguyện viên nào chưa bao giờ dự khóa 

Virtus, xin ghi danh tại https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_0.cfm?theme=0. Đây là khóa học bắt buộc cho những 

thiện nguyện viên trên 18 tuổi và chỉ phải học một lần. 

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 quý 

vị hay người quen của mình đang trong hoàn cảnh này, xin 

liên lạc văn phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc email 

tothongtin.vn@gmail.com. Nếu quý vị muốn đóng góp vào 

quỹ này, xin dùng phong bì và viết vào OUTREACH.  

Chặng Đàng Thánh Giá (Việt) 

Mỗi thứ sáu (trừ ngày 13 tháng 3) 

7 pm—Thánh lễ sau đó  Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $949 

7:30AM   $437 

9:00AM $1,683 

11:00AM $724 

Tổng $3,793 

Chương Trình Mùa Chay 

Xin quý vị mang về cuốn chương trình Mùa Chay để 

xem chi tiết các ngày giờ giải tội, tĩnh tâm và  

Thánh lễ  

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. 

Sống Mùa Chay  
 Cầu Nguyện “Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà 

biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ 

bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ 

nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó.” 

Sử Biên 2 7:14 

 Ăn Chay “Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: ‘Nhưng ngay cả 

lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, 

khóc lóc, và thống thiết than van.’” Giôen 2:12 

 Làm Việc Bác Ái “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em 

mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì 

làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” 

Gioan 1 3:17 
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Những cơn cám dỗ  

Có nhiều người thắc mắc: Ăn chay là gì? Phải chăng là để 

dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng? 

Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của 

việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui 

lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn chay một phần 

để hy sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay 

là để thao luyện tâm hồn chống lại quỷ dữ. 

Ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỷ. Nhưng ma 

quỷ vẫn có đó và và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá huỷ 

thế giới, tiêu diệt con người… Nhìn vào ba cuộc ma quỷ 

cám dỗ Đức Giêsu, ta thấy ma quỷ rất tinh khôn. Nó có kế 

hoạch, có chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước. 

Thoạt tiên ma quỷ tấn công vào những bản năng sơ đẳng 

nhất nơi con người: bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, 

bản năng đối nghịch. Những bản năng ấy gắn liền với 

những nhu cầu căn bản, chính đáng của con người. 

Kéo chú ý của người ta vào những nhu cầu rồi, ma quỷ tiến 

bước thứ hai, đó là phóng đại những nhu cầu đó lên, làm 

cho người ta lầm tưởng rằng, đó là những nhu cầu cấp 

bách, phải thoả mãn ngay tức khắc. Khi ta đã hoàn toàn mê 

mẩn vì cái bẫy nhu cầu, ma quỷ mới đẩy ta đến bước thứ 

ba, đó là tìm thoả mãn những nhu cầu theo ý riêng mình. 

Cách giải quyết đó ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. 

Mục đích sau cùng của ma quỷ là xúi giục ta phản loạn, 

không sống tâm tình người con hiếu thảo với Chúa, chống 

lại Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa. 

*…+ Khi ma quỷ phóng đại nhu cầu, muốn cho Chúa Giêsu 

tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật 

chất, vật chất là tất cả đời sống. Chúa Giêsu đã sáng suốt 

chỉ cho ta thấy vật chất không phải là tất cả, bánh vật chất 

của trần gian là cần, nhưng bánh tinh thần của trời cao còn 

cần hơn. 

Khi ma quỷ thúc giục Chúa Giêsu hãy thoả mãn tức khắc 

nhu cầu của mình, Chúa Giêsu đã biết kiên nhẫn chờ đợi. 

Khi ma quỷ khích Chúa Giêsu dùng quyền năng riêng của 

mình để thoả mãn nhu cầu, Chúa Giêsu đã từ chối. Người 

muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó thác vận 

mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc Chúa Cha quyết định. 

Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Chúa Giêsu vẫn 

tiếp tục bị ma quỷ cám dỗ trong suốt cuộc đời. Cơn cám dỗ 

khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa 

làm vua để được ăn no nê bánh vật chất, khi thì đến từ 

những người chống đối đòi xin phép lạ từ trời xuống. Có 

lúc ma quỷ mượn chính những người thân tín như Phêrô 

để ngăn cản Chúa Giêsu thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma 

quỷ dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Chúa 

Giêsu lùi bước để tìm ý riêng mình. Chúa Giêsu đã chiến 

thắng mọi cơn cám dỗ vì Người luôn tìm thánh ý Chúa Cha. 

Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Người vẫn 

nói: "Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, xin vâng theo ý Cha mà 

thôi". 

Ma quỷ vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơn cám dỗ. Và 

nhiều khi chúng ta đã mắc bẫy ma quỷ. Ta mắc bẫy ma quỷ 

khi mải mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá đáng. Ta 

rơi vào âm mưu ma quỷ khi ta muốn có tất cả và có tức 

khắc. Ta hoàn toàn nằm trong vòng tay ma quỷ khi ta dùng 

mọi phương tiện để thoả mãn những nhu cầu, bất chấp ý 

Thiên Chúa. Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn bắt 

Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi luôn luôn 

muốn sai bảo Chúa. 

Mùa Chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. Muốn trở 

về với Chúa, tôi phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Muốn đủ 

sức chống lại ma quỷ, tôi phải luyện tập bỏ ý riêng mình và 

tìm vâng phục ý Chúa. Hãy đặt ra cho mình một chương 

trình sống Mùa Chay bằng tăng cường hy sinh, cầu nguyện, 

ăn chay và làm việc bác ái. 

Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót đang chờ đón 

tôi trở về, và sẽ ban sức mạnh để tôi đủ sức chống lại mọi 

chước cám dỗ, nếu tôi biết sống trọn tình con thảo, tin cậy 

phó thác vào Người. 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 
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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 

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  

Giấy Khai Thuế 
Xin quý vị liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc email 

tothongtin.vn@gmail.com để nhận giấy khai thuế  

Bake Sale Ngày Bầu Cử 
Thứ ba, ngày 3 tháng 3, năm 2020 

7am—8pm 

Hội trường Thánh Bernadette 

Nếu quý vị có thể đóng góp các loại 

bánh làm tại nhà, xin gói, dán giá tiền và 

mang đến cho chúng tôi vào các ngày 

giờ sau: 

 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 tại văn phòng từ 

10am-4pm và tại hội trường từ 5pm-7pm.  

 Thứ ba, ngày 3 tháng 3 tại hội trường trước 

5pm 

Tất cả lợi nhuận sẽ được đưa vào quỹ giáo xứ. 

Nếu quý vị có thể giúp bán bánh hoặc dọn dẹp, 

xin liên lạc bà Pat pmbmjackson@gmail.com  

781 986– 6755  

Xin chân thành cám ơn! 

Tái Chế Các Hộp Mực 
Xin quý vị hãy tiếp tục mang các 

hộp mực máy in và toner đã cạn, 

qua sử dụng hoặc hết hạn đến 

cho giáo xứ: 

1 hộp mực = $2 Staples Rewards 
 

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 

Tìm hiểu và đóng góp tại crosscatholic.org 

masstimes.org 

Website cung cấp thông tin về giờ lễ, 

Chầu Thánh Thể, và giờ giải tội ở 

nhiều nơi trên thế giới 

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. 


