
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. 

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 

 

www.thanhbernadette.com 

THÁNH LỄ  
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    9:00AMViệt 

     11:30AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH) 

Thứ Ba, thứ Sáu   9:00AM 

Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT) 

Thứ Ba     7:30PM 

Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette 

LIÊN LẠC 
Linh Mục:  

Cha Charles Phạm Sinh, CRM (Quản Nhiệm) 

Cha Antôn Bùi Phong 

Cha Chris Palladino 

Thầy Sáu  

Thầy Thomas P. Burke 

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 

  

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 . 
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CÁC BÀI ĐỌC 
Bài Ðọc I:  Xh 20, 1-17 "Luật do Môsê đã ban ra.” 

Bài Ðọc II:  1 Cr 1, 22-25 "Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô 

chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều 

người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với 

những người được gọi."  

Bài Phúc Âm: Ga 2, 13-25 "Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ 

này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên 

Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người 

bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền 

bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn 

cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền 

của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo 

những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ 

này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn 

bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành 

vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi". 

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho 

chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa 

Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội 

trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải 

bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, 

Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người 

có { nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu 

từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin 

Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. 

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, 

nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người 

làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì 

Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về 

người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Mùa Chay thánh đã qua một phần ba thời gian. 

Mọi người tiếp tục được mời gọi sống tinh thần sám hối 

của Mùa Chay. Sám hối để được nên thánh thiện hơn. 

Trong Chúa Nhật thứ III Mùa chay, Lời Chúa liên quan đến 

việc thanh tẩy tâm hồn. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy 

can đảm xua tan mọi nhơ uế trong tâm hồn để cho tâm 

hồn mình phần nào xứng đáng là nơi Chúa ngự. 

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan thuật lại trình thuật 

Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán tại Đền thờ 

Giê-ru-sa-lem. *…+ Khi thấy Giêsu xua đuổi người ta như 

vậy, dân chúng gạn hỏi Giêsu về tư cách của Ngài: “Ông 

hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như 

vậy”. Giêsu đã kéo họ ra khỏi óc suy tư hạn hẹp trong thế 

giới vật chất: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội 

trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người dân khi ấy không 

thể hiểu nổi điều mà Giêsu nói với họ. Nhưng sau khi 

Chúa sống lại thì các môn đệ đã hiểu Giêsu muốn nói về 

chính thân thể của Ngài. Từ Đền thờ Giêrusalem bằng đá 

và đất, Chúa Giêsu đã kéo chúng ta đến với Đền thờ vĩnh 

cửu đó chính là Ngài. 

Ở cuối bài Tin mừng, cái nhìn của Giêsu đã không còn 

hướng về sự nhơ uế của Đền thờ Giêrusalem nữa. Ngài 

nhìn thẳng vào sự nhơ uế và u tối của tâm hồn những 

người đang đứng quanh Ngài: “Người biết tất cả mọi 

người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người 

biết rõ mọi điều trong lòng người ta”. Tâm hồn chúng ta 

thế nào, Ngài biết rõ. Ngôi đền thờ mà mỗi chúng ta 

đang sở hữu, nó đang trong tình trạng thế nào, Ngài biết 

rõ. 

Mỗi lần tôi đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng là 

dấu chỉ rõ rệt nhất Chúa ngự trong tâm hồn tôi. Nhưng 

khi Chúa Giêsu bước vào tâm hồn tôi Ngài sẽ thấy gì? 

Tâm hồn tôi có xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự 

chăng? 

*…+ Lạy Chúa, Mùa Chay thánh còn lại hai phần ba chặng 

đường. Xin Chúa giúp con luôn can đảm xua đi những 

nhơ uế trong tâm hồn mình. Để tâm hồn con trở nên 

thanh sạch mà đón tiếp Chúa, đón tiếp anh chị em của 

con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. 

Lm. Giuse Lê Danh Tường  
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 6/3 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 7/3 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 8/3 

 

Thứ Ba 9/3 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 10/3 

 

Thứ Năm 11/3 

 

Thứ Sáu 12/3 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

 

Thứ Bảy 13/3 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 14/3 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay 

Helen Fuller  

(101st Birthday Remembrance)  

Chúa Nhật IV Mùa Chay 

Thánh lễ 

Joseph Tran Quang Dao 

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay 

Thanksgiving for Peggy Corrigan  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay 

Cecilia Chukwuji Bosah  

(One Month Rememberance)  

Chặng Đàng Thánh Giá &  

Thánh lễ 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay 

Steve Beharry  

Chúa Nhật IV Mùa Chay 

Thánh lễ 

John F. Murphy Jr.  

(Birthday Remembrance)  

Thánh Lễ (Việt) 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Chúa Nhật 9:00am  

(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 

Donald F. Edwards, Jr.  

40 Ngày Chay Thánh 
Cầu Nguyện 

“Hãy biến bệnh tật thành một lời cầu nguyện.” -Thánh 

Francis de Sales 

Ăn Chay 

“Thiếu gánh nặng đau khổ thì không thể đạt đến đỉnh cao 

ơn thánh. Những tặng ân ơn thánh gia tăng khi các cuộc 

giao chiến gia tăng.” -Thánh Rose Lima  

Làm Bác Ái 

“Hãy rộng mở lòng nhân ái cho tha nhân, để không một ai 

túng thiếu nào gặp được chúng ta mà không được giúp đỡ. 

Hỏi thử chúng ta sẽ hy vọng vào đâu nếu như Thiên Chúa 

cũng rút lại lòng nhân ái của Người dành cho chúng ta?” -

Thánh Vincent de Paul  

LỄ Truyền Tin Chúa Nhập Thể 
Lễ trọng 

Thứ năm, ngày 25 tháng 3  

9:00AM—Anh               7:30PM—Việt 
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QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $3,809 

 Giáo Hội Toàn Cầu: $415 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Catholic Appeal: Tuần này, các giáo dân toàn Tổng Giáo Phận Boston 

được mời gọi đóng góp vào chương trình gây quỹ Catholic Appeal để 

giúp Tổng Giáo Phận duy trì các mục vụ nhằm phục vụ và hỗ trợ các giáo 

xứ, trường học và các cộng đoàn giáo dân. Xin qu{ vị đóng góp online tại 

bostoncatholicappeal.org. Xin chân thành cám ơn. 

Lời Tri Ân: Cộng đoàn Thánh Bernadette xin hết lòng gửi lời tri ân tới 

người thân thương quá cố là cô Maria Vũ Thị Thùy Trang, đã ủng hộ 500 

đô qua việc trồng trọt và bán rau má vào mùa hè vừa qua. 

Trong lúc còn sống, ngoài việc ủng hộ rau má hàng năm, cô còn ủng hộ 

những bộ áo giúp lễ, tham gia những sinh hoạt gây quỹ, v.v., và là thành 

viên đắc lực trong hội Legio Mariae.  Cô là một gương sáng trong cộng 

đoàn luôn vui vẻ với mọi người.    

Giờ này chắc cô đã được hưởng nhan thánh Chúa.  Xin cô tiếp tục cầu 

nguyện cho cộng đoàn, toàn thể thân quyến, và nhất là cho chú Thức.  

“Thu đi để lại lá vàng.  Cô đi để lại muốn vàn tiếc thương “.  

 

GÂY QUỸ TẾT TÂN SỬU 2021 
Gần một năm qua vì đại dịch nên mọi sinh hoạt của nhà thờ đã bị hạn 

chế. Dù vậy, cộng đoàn vẫn cố gắng gây quỹ trong dịp Tết Tân Sửu vừa 

qua. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của qu{ vị đã đáp ứng lời mời gọi của ban 

gây quỹ chúng con. Đây cũng là niềm khích lệ giúp chúng con càng thêm 

hăng say phục vụ. Thành quả bán bánh chưng, bánh tét, bánh pía và 

dưa món: 

Tổng số thu là $16,404 

Tổng số chi là $10,383 

Tổng số lợi nhuận là $6,021 

Đặc biệt trong việc gây quỹ này, cộng đoàn Thánh Bernadette cũng xin 

được gửi lời tri ân chân thành đến cô chú Lạc ở Springfield, MA. Gia 

đình cô chú đã vất vả làm bánh chưng bánh tét trong mấy tuần trước 

Tết để đáp ứng nhu cầu. Anh Luận, chị Minh Thu, và chị Nga đã đảm 

trách làm dưa món. Đặc phẩm của giáo xứ Thánh Bernadette chúng 

ta. Cũng như nhiều các anh chị em khác đã hy sinh thời gian, công sức 

để phụ giúp cho việc gây quỹ được thành công.  

Nhân dịp mùa chay thánh, ban mục vụ chúng con xin cầu chúc tất cả qu{ 

ông bà và anh chị em được sống những ngày Mùa Chay thật { nghĩa 

trong sự hợp nhất với Thiên Chúa, với chính mình, và tha nhân.  

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  

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 

Tháng Ba: 

 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: 

TUẦN THÁNH 
 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 

 

20121 CORIs 

Như mọi năm, xin các thiện nguyện viên 

điền đơn CORIs và gởi lại cho người chịu 

trách nhiệm như sau: 

Giáo lý: chị Huyền, anh Thiện 

TNTT: chị Linda, anh Hùng 

Phụng Vụ: Cha Phong, Denise 

Thánh Nhạc: chị Dung, anh Phong, bà 

Joan 

Tiếp Tân: anh Tuấn 

Quyên góp: Denise 

Những ai giữ chìa khóa, ban trật tự và 

ban phòng chống Covid: anh Đức, anh 

Tuấn, anh Thiện, Denise 

Xin cám ơn tất cả! 



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 5 
 

15 CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ÂN XÁ TRONG NĂM 

THÁNH GIUSE 

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. 

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: 

1) Tham dự một khóa tĩnh tâm trong ít nhất một ngày, 

bao gồm một bài suy niệm về Thánh Giuse. 

2) Cầu xin Thánh Giuse chuyển cầu cho những người 

thất nghiệp để họ có thể tìm được việc làm xứng 

đáng. 

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. 

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.” 

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. 

11) Mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19-3 bằng một việc 

đạo đức kính Thánh Giuse. 

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 

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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