
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 
Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14 "Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống". 

Bài Ðọc II: Rm 8, 8-11 “Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em.” 

Bài Phúc Âm: Ga 11, 1-45 

"Ta là sự sống lại và là sự sống.” 

Tin  Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu 

thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: 

"Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng 

danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển". 

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người 

bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy 

lại trở về đó ư?" Chúa Giêsu đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người 

ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "Ladarô bạn 

chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giêsu 

có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: "Ladarô đã 

chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tôma, 

cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người". 

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều 

người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón 

Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy 

nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ 

sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống 

lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều 

đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". 

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vàng 

đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. 

Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng 

rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người 

và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà 

cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà 

xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: 

"Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; 

Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người 

chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con 

sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, 

Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, 

để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn 

những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". 

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ta là sự sống lại và là sự sống 

Khao khát sống là khao khát mãnh liệt và sâu thẳm trong mỗi 

con người. Khi đối diện với bệnh tật, tai nạn bất thường, con 

người chợt nhận ra sự mong manh của cuộc sống. Cho dù y 

khoa đã phát triển đến mức độ cao, nhưng vẫn không giúp 

con người được an tâm mỗi khi đối diện với bệnh tật, không 

thể kéo dài được sự sống cho con người. Cái chết vẫn là điều 

ám ảnh nhiều người và là nỗi sợ hãi tột cùng cho những ai 

đang đối diện với nó.  

*…+ Chúa Giêsu cũng là con người với tất cả những cảm xúc 

tự nhiên của con người. Sống trên trần gian, Chúa có những 

học trò thân tín là các tông đồ. Ngài cũng có những người 

bạn để tâm sự và thường lui tới thăm hỏi, như Lazarô và các 

chị em Matta, Maria. Thánh Gioan kể lại chuyện Matta và 

Maria cho người đến báo tin cho Chúa Giêsu: Người thầy yêu 

thương đang bệnh nặng. Chúa Giêsu đã không thể đến ngay 

để thăm người bạn và Ngài còn nói trước với các môn đệ: 

Qua căn bệnh của người bạn này, mọi người sẽ thấy quyền 

năng Thiên Chúa nơi Ngài. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh đau 

khổ của chị em Matta và Maria, Chúa Giêsu đã không thể 

cầm lòng, Ngài đã khóc. 

*…+ Khung cảnh đầu tiên Tin Mừng giới thiệu là sự u buồn 

của cả hai chị em Matta, Maria, họ dường như đã hoàn toàn 

suy sụp vì cái chết của Lazarô. Khi nghe tin Chúa Giêsu đến, 

Matta đi đón Chúa, cô chỉ còn một chút hy vọng mong 

manh: Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy 

nhiên, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ 

ban cho Thầy. Chúa Giêsu không nỡ để cho ánh lửa đức tin 

mong manh này bị vụt tắt, Ngài đã khích lệ Matta: Em con sẽ 

sống lại. Cô Matta đã chưa thể bước một bước dài trong đức 

tin để tin vào sự sống lại, nên cô đã trả lời: Con biết, vào 

ngày tận thế, khi mọi người sống lại thì em con cũng sống lại. 

Một lần nữa, Chúa Giêsu đã khơi lên để mời gọi Matta tin: 

Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã 

chết cũng sẽ sống. Ai sống mà tin vào Thầy thì không bao giờ 

phải chết. Con có tin như thế không? Cô Matta đã công khai 

tuyên xưng niềm tin của mình: Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, 

Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Qua lời tuyên xưng 

này, cô Matta đã tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng mà 

các tổ phụ, các tiên tri đã loan báo. Cô còn tin Chúa Giêsu là 

Con Thiên Chúa, tức là tin Ngài là chính Thiên Chúa, Đấng 

làm chủ sự sống và sự chết, Đấng tạo dựng vũ trụ muôn vật 

muôn loài, Ngài nắm giữ giềng mối của vạn vật mọi loài. 

Đối với cô Matta, từ việc tuyên xưng đức tin đến việc thực 

hành cụ thể vẫn là một thử thách. Khi Chúa Giêsu ra lệnh: 

Hãy mở nắp mộ Lazarô ra thì cô Matta đã ngăn cản: Thưa 

Thầy, đã nặng mùi rồi, vì em con đã chết bốn ngày. Một lần 

nữa, Chúa Giêsu đã phải khích lệ đức tin của cô khi nói: Ta 

đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh 

quang của Thiên Chúa sao? 

Sau khi ngước mắt lên trời cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, 

Chúa Giêsu đã cất tiếng gọi: Lazarô, hãy ra khỏi mồ! Người 

chết từ trong mồ bước ra, tay chân vẫn còn quấn băng vải. 

Chúa Giêsu ra lệnh cho mọi người: Cởi khăn và vải cho anh 

ấy, Lazarô đã được hồi sinh trở lại với cuộc sống. Nhiều 

người chứng kiến phép lạ đã tin vào Chúa Giêsu. 

Con người chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống thật mong 

manh, cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với đau khổ, bệnh 

tật, nhất là đối diện với cái chết. Cái chết luôn là nỗi đau khổ 

dày vò, không chỉ vì thân xác phải tàn lụi, nhưng là vì không 

biết điều gì sẽ xảy ra sau khi chết, và số phận của mình sau 

cái chết là gì? Nhiều người đã thất vọng buông xuôi trong sợ 

hãi. 

Lời Chúa hôm nay khơi lên cho chúng ta niềm tin và hy vọng 

vào lời hứa của Chúa Giêsu: Thầy là sự sống lại và là sự sống, 

ai tin vào thầy dù có chết cũng sẽ được sống và ai sống mà 

tin vào Thầy thì sẽ không phải chết. Tin vào Chúa Giêsu, chắc 

chắn không chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng phải 

là sự gắn bó cuộc đời trọn vẹn với Chúa, trung thành theo 

Chúa cả lúc vui lẫn khi buồn, phó thác cho Chúa tất cả tương 

lai và cuộc đời mình. Chúng ta chỉ có thể được sống khi 

chúng ta đón nhận sự sống Chúa trao ban qua Bí tích Thánh 

Thể và qua Lời Chúa. Chúa đã hứa: Ai ăn thịt và uống máu Ta 

thì có sự sống đời đời; và Người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh, nhưng còn nhờ Lời Chúa phán ra. 

Cái chết thể xác là điều tất yếu của thân phận con người, 

nhưng sẽ vô cùng kinh khủng khi con người để cho mình 

phải chết cái chết về phần linh hồn. Xin cho chúng ta luôn 

trung thành theo Chúa và đón nhận sức sống của Chúa ngay 

từ hôm nay để chúng ta được nuôi dưỡng bằng sức sống của 

Chúa để khỏi chết đời đời. Amen  - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí  
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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 

Tháng 4: Tháng Kính Thánh Thể 

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng  

Thánh Anphongsô 

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong  

Bí Tích Mình Thánh.  

Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự,  

cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con.  

Nhưng, bởi vì bây giờ  

con không thể rước Chúa được,  

thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách  
thiêng liêng,  

chẳng khác gì như con được rước Chúa thật.  

Con xin đón rước Chúa,  

cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn.  

Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.  Amen 

QUYÊN GÓP  

Kính thưa quý vị, đã hai tuần trôi qua không có Thánh lễ và 

không biết bao giờ mới có Thánh Lễ trở lại, một việc rất khó 

khăn cho tất cả chúng ta. Giáo xứ mặc dù không có nguồn 

thu từ các lần xin tiền nhưng vẫn còn nhiều chi tiêu. Giáo xứ 

phụ thuộc vào việc các giáo dân tiếp tục đóng góp bằng cách 

gửi phong bì đến văn phòng trong thời gian này.  Tùy điều 

kiện cho phép, xin quý vị tiếp tục đóng góp. Xin cám ơn quý 

vị nào đã và đang làm việc này. Bà Denise đã cho lại giáo xứ 

toàn bộ tiền lương của mình và tờ thông tin tiếng Việt sẽ vẫn 

được phát hành miễn phí cho giáo xứ. Cha Phil sẽ là người 

kiểm tra mailbox vì văn phòng đã đóng cửa. Xin chân thành 

cám ơn. Văn phòng: 1020 N. Main St, Randolph, MA 02368 

THÔNG TIN 

Sẽ không có Thánh lễ cho đến khi có thông báo mới 

Tin Mới: Theo một thông báo mới, cả hai nhà thờ và văn 

phòng thuộc Liên Giáo Xứ St. Bernadette’s và St. Mary’s 

bắt buộc phải đóng cửa cho tới tối thiểu ngày 6 tháng 4. 

Sẽ không có phát lá trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá như dự 

tính ban đầu và cũng không có Thánh lễ cho cộng đoàn 

cùng tham dự trong Tuần Thánh. 

mailto:vv02090@gmail.com
mailto:atran1210@gmail.com
mailto:tptran47@comcast.net
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Trang 5 
 

Nơi thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn 
gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp 
dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con 
được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 

Nơi thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành 
Giêrusalem 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương 
khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha 
yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh 
hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành 
Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi. 

Nơi thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai 
nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ 
con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần 
làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến 
sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi. 

Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa 
Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban 
ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ. 

Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội 
con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh 
giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 

Nơi thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết 
hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho 
con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay 
Chúa con. 

Nơi thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó 
ở tay Đức Mẹ 

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem 
xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? 
Xin ban ơn cho con gỡ mình khỏi các tội, như tháo đanh Đức 
Chúa Giêsu vậy. 

Nơi thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá 

Ông Thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan, tắm 
xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, 
lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn 
khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn 
cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con, như 
thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững 
vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu.  Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức 
Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau 
được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị 
cùng Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng 
cùng. Amen.                                  
Đọc Kinh Kính Thánh Giá 

Suy ngắm 14 Đàng Thánh Giá 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi 
thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này, cho 
được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con 
được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành 
Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. 
Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng 
chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng 
những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi 
chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 
14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên 
đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. 
Amen. 

Sau mỗi nơi đọc kinh Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh 

Nơi thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng 
thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách 
xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền 
tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này. 

Nơi thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác 
Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các 
sự khốn khó trong bậc con, như Thánh giá Đức Chúa Trời đã 
định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn. 

Nơi thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, 
vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin 
ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội 
lỗi gì mất lòng Chúa con. 

Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát 
mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ 
đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu 
qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn 
năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa 
Trời. 

Nơi thứ năm: Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu 
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó 
bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, 
nào con chiên Chúa con đâu hết, mà để Thánh giá nặng cho kẻ 
ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc 
về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá 
Đức Chúa Giêsu vậy. 

Nơi thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt 
mặt 
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một 
mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao 
khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu 
vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng 
mến Đức Chúa Giêsu cho trọn. 

 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


