
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 12:30PM. 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 
  

 

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 . 

THÁNH LỄ 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    7:30AMAnh 

     9:00AMViệt 

     11:00AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY 

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu  9:00AMAnh 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette 

Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy  9:00AMAnh 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary 

LIÊN LẠC 
Cha Chánh Xứ:  

Cha Phil McGaugh  

Cha Phó Xứ:  

Cha Anthony Bùi Phong 

Cha Ixon Chateau  

Trưởng Ban Mục Vụ:  

Phêrô Trần Công Thành 857.204.7602 

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 

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 

  

 

www.thanhbernadette.com 

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT 

Bài Ðọc I:  Xp 3, 14-18a "Chúa sẽ hân hoan vì người". 

Bài Ðọc II:  Pl 4, 4-7 “Chúa gần đến.” 

Bài Phúc Âm:  Lc 3, 10-18  

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải 

làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không 

có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những 

người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa 

rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: 

"Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các 

ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng 

tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo 

gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình". 

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong 

lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Ðức Kitô 

chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước 

mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ 

đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - 

chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và 

lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, 

rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không 

hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao 

giảng tin mừng cho dân chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 

Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy  

Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh, 

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

 Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12  

Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên  

Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Vũ Văn Nghi, Uông Văn Chi, 

Bùi Thiên Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Minh Thu 

Thứ Bảy 15/12 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 16/12 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 17/12 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 18/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 19/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 20/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 21/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 22/12 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 23/12 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Jim Donahoe (11th Anniversary) 

Chúa Nhật III Mùa Vọng 

Mary Hoyt (9th Anniversary) 

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng 

Special Intention for  

Mary Odenweller and Family 

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng 

Joshua and Family 

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng 

Mass of Thanksgiving for Martine Noel 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lorraine Strode (1st Anniversary) 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Birthday Blessings for  

Joseph and Marie Carole Perceval 

 

PHÂN ƯU 
Linh Mục phụ trách và toàn thể cộng đoàn Việt 

Nam giáo xứ thánh Bernadette xin thành kính 

phân ưu cùng ông Nguyễn Khoa Bình và tang 

quyến về sự ra đi của bà Maria Đoàn Thị Huế. 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng  tôi 

xin dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa, qua lời cầu 

bàu của Mẹ Maria và Thánh Bernadette, cho linh 

hồn Maria sớm chung phần vinh phúc muôn đời 

với Chúa và các Thánh; và cũng xin Ngài an ủi xoa 

dịu những nỗi đau đớn, mất mát của gia đình.  

Thành Kính Phân Ưu.  
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lễ Mẹ Vô Nhiễm . . . . . . . . . . . . . . .$1,342 

Phụ quyên tuần này: Trợ giúp phí năng 

lượng 

Phụ quyên tuần sau: Chương Trình Từ 

Thiện của giáo xứ 

LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$35,170 

 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,440 $546 

7:30AM $874 $288 

9:00AM $1,787 $1,023 

11:00AM $994 $356 

Tổng $5,095 $2,213 

THÔNG BÁO 
 

 

Parking 
Xin quý vị đậu xe đúng vị trí trong làn gạch 

để tránh việc xe cấp cứu hay cứu hỏa 

không lưu thông được trong trường hợp 

khẩn cấp.  

Đơn Cori 
Xin tất cả các thiện nguyện viên trên 17 

tuổi tại giáo xứ điền đơn Cori 2019, và xin 

mang theo thẻ chứng minh để trình khi 

nộp lại đơn cho trưởng hội/đoàn hoặc 

nhân viên văn phòng. Theo luật của Tổng 

Giáo Phận, mỗi thiện nguyện cần điền 

đơn này mỗi năm.  

VIỆT NGỮ  

GIÁO LÝ  

LỚP 1-8 (Anh):  

Chúa Nhật  9:45AM-10:45AM  Trường giáo lý 

LỚP 1-8 (Việt):  

Chúa Nhật  11AM-12:15PM  Trường giáo lý 

Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):  

Lớp 9 

Chúa Nhật 7PM-8:15PM Hội trường/Nhà nguyện 

Lớp 10 

Chúa Nhật 7PM-8:15PM Hội trường/Nhà nguyện 

LỚP VIỆT NGỮ:  

Chúa Nhật  12:15PM-2PM  Trường giáo lý 

 

$60,000 

CHƯƠNG TRÌNH MÙA 

Giáng Sinh 

BÍ TÍCH HÒA GIẢI 

Tối thứ Ba 18/12 (tiếng Việt) tại nhà thờ St. Bernadette, lúc 7 

giờ. Tối thứ Tư 19/12  (tiếng Anh) tại nhà thờ St. Mary, lúc 7 

giờ. Xin ông bà anh chị em cố găng sắp xếp thời gian để lãnh 

nhận Bí Tích Hoà Giải trong Mùa Vọng và Giáng Sinh 

THÁNH LỄ GIÁNG SINH 

Thứ hai, ngày 24 tháng 12 

4:00PM & 7:30PM (Việt) - Thánh Lễ Vọng - St. Bernadette’s 

4:00PM, 6:00PM & 12:00AM - Thánh Lễ - St. Mary’s 

Thứ ba, ngày 25 tháng 12 

9:00AM (Việt) & 11:00AM - Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh -  

St. Bernadette’s 

10:00AM - Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh - St. Mary’s 
 

LỄ MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 

Thứ hai, ngày 31 tháng 12 

4:00PM - Thánh Lễ Vọng - St. Mary’s 

Thứ ba, ngày 1 tháng 1 

9:00AM & 11:00AM (Việt) - Thánh Lễ - St. Bernadette’s 

 

  

  

RAO HÔN PHỐI  

LẦN II 

 Tu Vien Cao  

& Dinh Thi Nguyen 
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HÃY VUI LÊN 

Trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, Lời Chúa hôm 

nay kêu mời chúng ta sống trong niềm vui. Ngay từ ca nhập 

lễ, Giáo Hội dùng lời thánh Phaolô tông đồ kêu gọi tín hữu 

thành Philipphê để nhắc nhở tất cả : “Anh em hãy vui lên 

trong Chúa, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì 

Chúa đã gần đến”. Và khởi đầu bài đọc thứ nhất trích từ 

sách tiên tri Sôphônia, chúng ta nghe những lời đầy khích 

lệ : “Hỡi thiếu nữ hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel hãy hân hoan. 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem hãy hân hoan và hãy nhảy mừng 

hết tâm hồn”. Rồi đến câu đáp ca cũng kêu gọi : “Hãy nhảy 

mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có Đấng thánh của Israel 

thật cao cả”. Như thế Giáo Hội muốn chúng ta đón Chúa 

Cứu Thế với một tâm hồn thật vui vẻ. Niềm vui rất cần cho 

đời sống con người, ai cũng mong cho đời sống mình được 

luôn vui tươi. 

…Nhưng phải là những niềm vui nào? Vì có những niềm vui 

mà sau đó con người cảm thấy trống rỗng buồn sầu và chán 

nản. Có những niềm vui mà sau đó con người mệt mỏi và 

thất vọng…*hay+ lo âu hối hận. Vậy niềm vui mà Giáo Hội 

cầu chúc và mong muốn con cái mình đạt được đây phải là 

niềm vui thật. Niềm vui lâng lâng của Mùa Giáng sinh, khi 

thấy những trang hoàng rực rỡ với đèn màu, với ngôi sao 

hang đá máng cỏ, khi nghe những bản thánh ca du dương,... 

Tất cả vẫn luôn là niềm vui chính đáng. Nhưng chưa phải là 

niềm vui thật. Vì lễ Giáng sinh sẽ qua đi, mọi trang hoàng sẽ 

được dẹp lại, mọi người đều trở về với cuộc sống hằng 

ngày. Niềm vui thật phải là niềm vui phát xuất từ bên trong 

của con người. Đi tìm nguồn vui bên ngoài mà thôi chỉ là 

một sự chạy trốn thực tại trong tâm hồn và thường thì 

không bao giờ đạt được kết quả vì “người buồn cảnh có vui 

đâu bao giờ”. Niềm vui chân chính phải bắt nguồn từ một 

trạng thái của tâm hồn và đặt nền tảng trên sự bình an. Đó 

là niềm vui đã làm cho thánh Phanxicô trong cảnh nghèo 

khó tự nguyện hoà tâm hồn mình cùng vạn vật ca hát chúc 

tụng Thiên Chúa. Đó là niềm vui mà thánh Têrêxa Hài Đồng 

đã nói : “Niềm vui nằm trong cuộc sống con người và con 

người có thể đạt được nó bất cứ lúc nào và ở đâu, ngay cả 

trong lâu đài tráng lệ của hoàng cung hay trong chốn thâm u 

của ngục tù”. 

Làm thế nào để đạt được niềm vui đó? Trong bài Phúc Âm, 

thánh Luca ghi lại: Gioan Tiền Hô, người hô hào: “Hãy sửa 

đường cho Chúa bằng phẳng và ngay thẳng”, đã trả lời câu 

hỏi cho từng lớp người đến hỏi ông. Dân chúng hỏi ông : 

“Chúng tôi phải làm gì?” Gioan đã trả lời: Hãy sống yêu 

thương và bác ái. Biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với 

những người kém may mắn hơn mình, đừng lợi dụng địa vị, 

quyền hành hà hiếp ngươi khác. Nói tóm lại, vì Chúa quên 

mình phục vụ anh chị em và chu toàn bổn phận hằng ngày 

của mình, đó là đường dẫn đến niềm vui thật sự. 

Mảnh đất tốt cho niềm vui thật phát triển là tình thương yêu 

nhau giữa con người. Sống trong một thế giới đầy dẫy hận 

thù chiến tranh, sống trong một môi trường tranh đấu lừa 

đảo, gạt gẫm nhau để sống làm cho chúng ta có một tư 

tưởng bi quan: con người chắc là không bao giờ yêu thương 

nhau được, con người khó thực hiện những điều Gioan Tiền 

Hô chỉ dạy trong Phúc Âm. Dầu vậy, chúng ta đừng bi quan 

mà hãy nhớ đến phúc thật thứ bảy Chúa Giêsu đã dạy: “Ai 

làm cho người hoà thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được 

gọi là con Đức Chúa Trời vậy”... 

*…+ Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh 

này, chúng ta hãy có cái nhìn lạc quan vào vũ trụ, vào đời 

sống con người trên mặt đất này. Vì hãy biết rằng, công việc 

tạo dựng cũng như công việc cứu chuộc là công việc của 

Thiên Chúa, và công việc Chúa làm thì không bao giờ thất 

bại. Bằng chứng là gương của Chúa Giêsu, sau sự đau khổ 

cùng cực và cái chết đau thương nhục nhã là sự sống lại vinh 

quang làm vua cai trị trời và đất. Với cái nhìn lạc quan đó và 

với lòng tin tưởng Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng từ bi 

thương xót, chúng ta hãy luôn sống trong niềm vui và hy 

vọng. Niềm vui và hy vọng đó phải thúc đẩy mỗi người 

chúng ta cộng tác tích cực vào công trình cứu rỗi, nhờ ơn 

Chúa và với những người thành tâm thiện chí.  

Trích trong “Suy Niệm Lời Chúa” – Radio Veritas Asia  
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Ban Mục Vụ 
Phêrô Trần Công Thành Trưởng BMV   857-204-7602  Petercongtran@hotmail.com 

Đaminh Nguyễn Chí Thiện Phó Nội Vụ   617-650-3885  nguyen6807@yahoo.com 

Giuse Trần Thái Trung Phó Ngoại Vụ  617-678-3737  timmychristina@yahoo.com 

Antôn Nguyễn Thái Ngọc Thư Ký   857-272-0407  Anto0699@gmail.com  

GB Nguyễn Q. Thông  TB Phụng Vụ   781-821-0212   daklakjn@yahoo.com  

Cecilia Bùi Thúy Hằng Thủ Quỹ   781-710-3610  Trangtruong15@yahoo.com  

Giuse Trần Văn Thành Ban Việt Ngữ  617-910-9113  vantran@bc.edu 

Luca Lê Bình (Bruce) Ban Tiếp Tân   617-899-0032  lebruce83@yahoo.com 

Phêrô Trần San  Ban Ẩm Thực  781-475-2398  santran1@hotmail.com  

Giuse Lê Đình Phan Ban Sinh Hoạt  781-885-0412  phanle_vn@yahoo.com 

Giuse Lê Trí Đức Ban Thông Tin  781-473-0216  email@ducle.info 

Đôminicô Trần Phi Hùng Ban Bảo Trì   617-435-1806  linda.nguyen@verizon.net 

Phêrô Lê Hòa Ca Đoàn Thiếu Nhi  617-372-5305  phoale@gmail.com 

Joachim Trần Phúc Trưởng Thành Viên   781-784-6499  tptran47@comcast.net 

Elizabeth Trần Thị Tuyết-Mai Thành Viên   781-801-6030  TMTran50@comcast.net  

Giuse Trần Phúc Tùng Thành Viên   508-468-7871  Tung1958@gmail.com 

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 và gởi cho Cha hoặc văn 

phòng giáo xứ.  

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện 

6pm-8pm  

Phong Bì Hoa Giáng SInh 

Nếu quý vị muốn đóng góp vào quỹ hoa trang trí Giáng 

Sinh để tưởng nhớ các linh hồn đã khuất, xin lấy một 

phong bì Christmas Flower. Sau khi điền các thông tin, 

xin cho phong bì vào rổ quyên tiền hoặc gởi cho văn 

phòng giáo xứ. Tên các linh hồn sẽ được in vào cuốn 

Hoa Giáng Sinh. Hạn chót là Chúa Nhật này, 16/12. 

Cây Thông Tình Thương 
Cây Thông Tình Thương năm nay sẽ treo 

các mảnh tag „Gift Cards/Gift 

Certificates“ dành cho những quý vị nào 

muốn tặng quà Giáng Sinh cho các gia 

đình với hoàn cảnh khó khăn. Gift card 

hoặc gift certificate cho phép họ mua những gì cần 

thiết cho gia đình mình. 

Thùng đựng được để tại sảnh ra vào nhà thờ. Ngày 

cuối nhận gift card là Chúa Nhật này, ngày 16/12. 
 

Quyên Tặng Tất Vớ 
Trong Mùa Vọng, giáo xứ sẽ quyên góp các đôi tất nam 

mới để làm quà cho các cư dân tại MainSpring Shelter 

ở Brockton. Thùng đựng được đặt tại sảnh ra vào nhà 

thờ và bên trường giáo lý. Xin cảm ơn! 

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. 

Tưởng Nhớ Người Thân  

Dâng Bánh và Rượu hoặc Nến Thánh để 

tưởng nhớ người thân đã qua đời. 

Bánh và Rượu: $25/tuần 

Nến Thánh: $20/tuần 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

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 
 

Thùng cho các hộp mực được để tại sảnh ra vào nhà thờ 


