THÁNH BERNADETTE
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ

Linh Mục:
Cha Charles Phạm Sinh, CRM (Quản Nhiệm)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Antôn Bùi Phong

4:00PMAnh
9:00AMViệt
11:30AMAnh

Cha Chris Palladino

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH)

Thầy Sáu

Thứ Ba, thứ Sáu
9:00AM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

Thầy Thomas P. Burke

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT)

Trưởng Ban Điều Hành:
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

617-955-3289

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền

575.494.8683

Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

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

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

617.910.9113

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
Fax: 781-963-0198

BÍ TÍCH !Không áp dụng trong mùa dịch!
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.
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CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Lv 13, 1-2. 44-46 "Người phong cùi phải ở riêng
ngoài trại.”
Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 31 - 11, 1 "Anh em hãy noi gương tôi,
như tôi đã noi gương Ðức Kitô.”
Bài Phúc Âm: Mc 1, 40-45 "Bệnh cùi biến mất và người ấy
được sạch" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và
quz xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể
khiến tôi nên sạch". Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay
đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh".
Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng
Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy
{ tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng
trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng
mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao
rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công
khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành,
trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến
cùng Người. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Bệnh phong hủi và tội lỗi, tuy một đàng thuộc thể
xác, một đàng thuộc tinh thần, nhưng lại giống nhau ở hiệu
quả của chúng, đó là làm cho người mắc phải nó trở nên ô
uế. Một khi đã bị ô uế, người ấy bị loại ra khỏi cộng
đồng: người mắc bệnh phong hủi “phải ở riêng ra một nơi bên
ngoài trại”, còn người tội lỗi thì tự mình tách khỏi mối tương
quan với Chúa và với anh chị em. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là
đến để chiến thắng tội lỗi. Do đó, phép lạ Người làm để chữa
lành người phong hủi được coi như một biểu tượng nói lên
chiến thắng của quyền lực Chúa Giêsu trên tội lỗi.
Trước hết chúng ta xem Lề Luật Môsê nói gì về những người
mắc bệnh phong hủi. Kẻ nghi ngờ mình bị mắc bệnh phong
hủi cần phải phát hiện những triệu chứng trên da thịt mình,
như ung nhọt, lác hoặc đốm. Tuy nhiên họ phải được đưa tới
gặp người có thẩm quyền như tư tế, để tư tế xác nhận và
“tuyên bố người này là ô uế”. Như vậy, mắc bệnh không còn
là chuyện cá nhân riêng tư nữa, nhưng đã mang tính cách
cộng đồng, nên điều này thực sự trở thành một nỗi tủi nhục
cho người không may mắc bệnh! Thế là từ nay số phận của
người bệnh phong hủi thay đổi. Họ bị chối bỏ hết mọi quyền
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nhân bản và mất luôn cả nhân phẩm nữa... Trong xã hội ngày
xưa, không riêng gì Do Thái, hậu quả của bệnh phong cùi đã
đẩy con người tới tình trạng khốn khổ không kể xiết. Nghĩ
như vậy để chúng ta dễ hiểu những hậu quả của tội lỗi, một
thứ vi trùng thiêng liêng đã giết hại bao linh hồn.
Người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay quả thực đã
mạnh dạn đứng lên và cố gắng vượt thắng mọi trở ngại để
đến gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng chạnh lòng thương. Anh không
nản vì những lời xua đuổi của dân chúng và hàng rào môn đệ
vây quanh Chúa. Anh quz xuống dưới chân Chúa và van
xin. Dĩ nhiên anh biết Chúa có quyền năng chữa lành
anh. Cho nên chỉ còn một điều duy nhất anh nghi ngờ là
không biết Chúa có “muốn” chữa lành anh hay không. “Nếu
Ngài muốn”. Chúng ta cứ tưởng tượng khi thốt lên lời van xin
này, anh đã biểu lộ lòng tin như thế nào? Mắt anh rực lên
niềm hy vọng khi gặp đôi mắt nhân từ của Chúa. Anh đã gõ
đúng cánh cửa lòng thương xót rồi. Cánh cửa mở ra và có
tiếng phán: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Những lời này
sẽ được lập đi lập lại nhiều lần trong tòa giải tội khi linh mục
đọc lời xá giải: Còn tôi, tôi tha tội cho anh/chị, nhân danh Cha
và Con và Thánh Thần. Amen. Người được chữa lành bệnh
phong hủi giờ đây đi vào thành để trình diện tư tế và anh
được nhận lại vào cộng đồng cũng như được phục hồi tất cả
những gì anh đã bị con bệnh quái ác cướp đi... *Đ+ang khi
anh ta được “vào thành” thì Chúa Giêsu lại phải “ở lại những
nơi hoang vắng ngoài thành”! Đúng vậy, Chúa đã gánh lấy
bệnh phong hủi thiêng liêng của chúng ta khi Người phải chết
trên thập giá bên ngoài thành Giêrusalem.
Tội lỗi là thứ phong hủi thiêng liêng vừa nguy hiểm cho cá
nhân chúng ta, vừa có thể lây lan trong cộng đoàn. Ta biết rõ
những hậu quả của tội lỗi. Làm sao tránh? Qua bài đọc trích
thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô khuyên: “Anh
em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do
Thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên
Chúa”. Quả thực, làm gương xấu là một loại siêu vi trùng
thiêng liêng khó nhận ra. Một cuộc cãi vã nhỏ của cha mẹ
trước mặt con cái. Một hành vi gian lận của người bạn làm
cùng sở. Một lời nói xấu người vắng mặt. Vi trùng nhiều thế
nào thì gương xấu cũng nhiều như vậy. Chúng ta cố gắng
đừng làm gương xấu, nhưng “hãy bắt chước tôi, như tôi bắt
chước Đức Kitô”. (T. Phaolô) - Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Randolph, MA
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN

Thánh Lễ (Việt)

Thứ Bảy 13/2

Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am

4:00PM – Anh
Chúa Nhật 14/2
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh
Thứ Hai 15/2
Thứ Ba 16/2
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên
Ngày Mồng Hai Tết
Alice Beharry
Chúa Nhật VI Thường Niên
Ngày Mồng Ba Tết
Thánh lễ Tết Tân Sửu
Felipe & Zalina Laureta
Thứ Hai Tuần VI Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Ba Tuần VI Thường Niên
Mona Duperval & Charles Pierre
Thánh lễ

THỨ TƯ LỄ TRO
Thứ Tư 17/2
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Năm 18/2
Thứ Sáu 19/2
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Bảy 20/2
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 21/2
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh

Thứ Tư Lễ Tro
Lễ Tro
Lễ Tro
Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro
Không có Thánh lễ
Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro
Giuvel Rivera
Chặng Đàng Thánh Giá &
Thánh lễ
Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro
Ed, Dot & Buddy Scahill
Chúa Nhật I Mùa Chay
Thánh lễ
Maureen Daley Connearney
(Second Anniversary)

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Claire Rice
được yên nghỉ muôn đời.

(Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)

Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 7:30pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)
www.stbernadette.us/vi/livestream

Thánh Lễ (Anh)
Thánh lễ Chúa Nhật
Thứ bảy 4:00pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)
www.stbernadette.us/livestream
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba & thứ sáu 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn)

Chầu Mình Thánh
Thứ năm 6:00-8:00pm (Anh)
Thứ sáu đầu tháng 7:30pm (Việt)
Nhà thờ Thánh Bernadette

Xưng Tội
Khi cần thiết, xin qu{ vị liên lạc Cha để làm hẹn.

LỄ VẬT
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để tưởng nhớ

Louis Pham Di Te
Mừng Xuân 2021
Mùng 1 Tết—Cầu Bình An Cho Năm Mới
“Hãy k{ thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào
Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
Mùng 2 Tết—Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích
trữ kho báu.“ (Hc 3, 3-4)
Mùng 3 Tết—Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
“Phaolô trồng, Apollô tưới, nhưng chính Thiên
Chúa mới làm cho mọc lên” (1 Cr 3,6)
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY

THÔNG TIN

Tháng Hai:
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 2, 9g00 sáng – Thánh Lễ Tết
Tân Sửu

Thánh Lễ Cộng Đoàn

Thứ Tư, ngày 17 tháng 2, 7g30 tối – Lễ Tro
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2, 7g30 tối – Ngắm Đàng
Thánh Giá và Thánh Lễ
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2, 7g30 tối – Ngắm Đàng
Thánh Giá và Thánh Lễ
Tháng Ba:
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, 7g30 tối – Ngắm Đàng Thánh
Giá và Thánh Lễ
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, 7g30 tối – Ngắm Đàng
Thánh Giá và Thánh Lễ
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3, 7g30 tối – Lễ Thánh Cả
Giuse
Thứ Năm, ngày 25 tháng 3, 7g30 tối – Lễ Truyền Tin
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3, 7g30 tối – Ngắm Đàng
Thánh Giá và Thánh Lễ
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3, 9g00 sáng – Lễ Lá
Tháng Tư:
Thứ Năm, ngày 1 tháng 4, 7g30 tối – Thánh Lễ Tiệc Ly
(sẽ không có rửa chân)
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4, 7g30 tối –Thánh Lễ Suy Tôn
Thánh Giá
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 4, 7g30 tối – Lễ Vọng Phục
Sinh
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 4, 9g00 sáng – Lễ Phục Sinh
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bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải theo chỉ dẫn
Ngoài ra, cũng có thêm 25 chỗ ngồi dưới hội trường.
để rời khỏi nhà thờ ngay sau Thánh lễ kết thúc. Qu{ vị nào
Không có bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải
lớn tuổi hay có bệnh nền được khuyến khích ở nhà. Đức
theo chỉ dẫn để rời khỏi nhà thờ ngay sau Thánh lễ kết
Hồng Y Sean tiếp tục miễn bổn phận ngày Chúa Nhật cho
thúc. Qu{ vị nào lớn tuổi hay có bệnh nền được khuyến
các tín hữu. Xin qu{ vị đọc thêm thông tin trong thư của
khích ở nhà. Đức Hồng Y Sean tiếp tục miễn bổn phận
Ban Mục Vụ tại thanhbernadette.com.
ngày Chúa Nhật cho các tín hữu. Xin qu{ vị đọc thêm

Lớp Giáo Lý
Giáo xứ có tổ chức các lớp giáo l{ từ
1 đến Thêm Sức. Và năm nay các em
học online vì do dịch Covid.
Nếu có con em đang trong độ tuổi từ
lớp 1-10 (hoặc đủ điều kiện để chuẩn
bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức), xin mời qu{ vị ghi
danh cho lớp giáo l{ cho các em.
Để ghi danh, quý vị có thể liên lạc văn phòng giáo xứ
781-963-1327 hoặc email office@stbernadette.us
hoặc liên lạc cô Huyền ngo.h@stbernadette.us

QUYÊN GÓP


Quyên góp tuần rồi: $2,555
 Trùng Tu Thánh Đường: $430
Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng Lượng
Lạc Quyên Hằng Năm: Xin chân thành cám ơn qu{ vị nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng số ngày 31
tháng 1 là $31,500 từ 135 gia đình giáo dân. Nếu qu{ vị có khả năng đóng góp trong năm nay, xin dùng bất cứ phong bì
nào và ghi “Grand Annual” rồi cho vào rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn!
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15 CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ÂN XÁ TRONG NĂM
THÁNH GIUSE

Randolph, MA

3) Đọc kinh cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị
bách hại. Người Công giáo Byzantine có quyền chọn
một ca vịnh cầu xin cùng Thánh Giuse.
4) Phó thác công việc và hoạt động hằng ngày dưới sự
bảo vệ của Thánh Giuse Thợ.
5) Noi gương Thánh Giuse, thực hiện một hành vi
thương xót nâng đỡ người khác về mặt thể xác, như:
cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn
mặc, cho kẻ vô gia cư có nơi ở, thăm tù nhân, thăm
bệnh nhân và chôn cất người chết.

WGPSG (15.12.2020) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã k{
sắc lệnh cử hành Năm Thánh Giuse, trong năm này
người Công giáo sẽ có cơ hội nhận ơn toàn xá đặc
biệt.
Từ ngày 8-12-2020 đến ngày 8-12-2021, người Công
giáo có thể sử dụng nhiều cách để nhận được ân xá,
bao gồm việc phó thác việc làm hằng ngày dưới sự
bảo vệ của Thánh Giuse Thợ hoặc đọc kinh Mân Côi
trong gia đình.
Những hành vi này phải đi kèm với việc xưng tội, rước
lễ, và cầu nguyện theo { Đức Giáo Hoàng - là những
điều kiện thông thường để có được bất kz ơn toàn xá
nào.
Ơn toàn xá - giải trừ mọi hình phạt tạm thời do tội lỗi
gây ra - phải đi kèm với việc sạch tội.

6) Thực hiện hành vi thương xót nâng đỡ người khác
về mặt tâm hồn, chẳng hạn như: an ủi kẻ đau buồn, tư
vấn cho kẻ hoang mang, hướng dẫn kẻ ngu dốt,
khuyên răn kẻ tội lỗi, kiên nhẫn chịu đựng những sai
trái, tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, cầu nguyện cho
người sống và người chết.
7) Lần hạt Mân Côi trong gia đình để “tất cả các gia
đình Kitô giáo có thể được kích thích tái tạo bầu khí
hiệp thông thân mật, yêu thương và cầu nguyện giống
như Thánh Gia.”
8) Các cặp đính hôn cũng có thể nhận được ơn toàn xá
khi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi.
9) Suy gẫm ít nhất 30 phút về Kinh Lạy Cha, bởi vì
Thánh Giuse “mời gọi chúng ta khám phá lại mối quan
hệ hiếu thảo của chúng ta với Chúa Cha, canh tân sự
trung thành cầu nguyện, lắng nghe { Chúa và đáp ứng
với sự phân định sâu sắc.”

Theo sắc lệnh do Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành vào
ngày 8-12-2020, có 15 cách để nhận được ân xá trong
Năm Thánh Giuse:

10) Đọc một kinh đã được chuẩn nhận để cầu xin cùng
Thánh Giuse vào Chúa nhật Thánh Giuse - là Chúa
nhật sau lễ Giáng Sinh theo truyền thống Công giáo
Byzantine.

1) Tham dự một khóa tĩnh tâm trong ít nhất một ngày,
bao gồm một bài suy niệm về Thánh Giuse.

11) Mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19-3 bằng một việc
đạo đức kính Thánh Giuse.

2) Cầu xin Thánh Giuse chuyển cầu cho những người
thất nghiệp để họ có thể tìm được việc làm xứng
đáng.

12) Đọc một kinh đã được chuẩn nhận để cầu xin cùng
Thánh Giuse vào ngày 19 của bất kz tháng nào.
13) Tôn vinh Thánh Giuse bằng một việc đạo đức hoặc
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đọc một kinh đã được chuẩn nhận vào ngày thứ Tư ngày truyền thống dành riêng cho Thánh Giuse.
14) Cầu nguyện với Thánh Giuse vào Lễ Thánh Gia 27
tháng 12.
15) Mừng lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày 1-5 bằng một
việc đạo đức hoặc một lời kinh.
Sắc lệnh - do Đức Hồng y Mauro Piacenza k{ - nói
rằng: “Như thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn
thân, với những lời cầu nguyện và những việc làm tốt
đẹp, để được sự giúp đỡ của Thánh Giuse - người
đứng đầu Gia đình Nadarét trên trời, mà được an ủi
và xoa dịu những nỗi khổ đau lớn lao đang hành hạ
con người và xã hội trong thế giới hôm nay.”
Người già, người bệnh và người hấp hối không thể ra
khỏi nhà do đại dịch coronavirus cũng có thể đặc biệt
nhận được ân xá bằng cách “tín thác nơi Chúa mà
dâng lên những đau đớn khó nhọc” trong cuộc sống
khi cầu nguyện với Thánh Giuse – là niềm hy vọng của
người bệnh và là vị bảo trợ cho ơn chết lành.
Sắc lệnh lưu { rằng trong trường hợp này, người đó
phải có { định hoàn thành, càng sớm càng tốt, ba điều
kiện thông thường để được ân xá, cùng với việc sạch
tội.
Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép đọc bất kz kinh kính
Thánh Giuse nào đã được Giáo Hội chuẩn nhận, đặc
biệt là kinh “Kính lạy ngài, ôi Thánh Giuse” do Đức
Giáo Hoàng Lêô XIII soạn:
Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng
Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng
con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm
Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng
con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin
Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm
Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là
Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng
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thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng
con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến
Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy
Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức
mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ
những sự chúng con còn thiếu thốn.
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho
cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái
Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu!
Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội
lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy
Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con,
xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang
khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ.
Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi
cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin
Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế
giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng
xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước
Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ
đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng
phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
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