
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 
  

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

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 . 

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 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT 

Bài Ðọc I:  Is 6, 1-2a, 3-8 "Này tôi đây, xin hãy sai tôi". 

Bài Ðọc II:  1 Cr 15, 1-11 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi 

với tất cả các Tông đồ.” 

Bài Phúc Âm: Lc 5, 1-11  

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để 

nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ 

Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu 

gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và 

họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, 

thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra 

khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng 

dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông 

Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả 

lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa 

Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không 

được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các 

ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các 

ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho 

các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ 

các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc 

thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. 

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và 

thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa 

con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả 

mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá 

mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và 

Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông 

Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông 

Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh 

phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, 

và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2 

Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng 

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

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

 Chúa Nhật, ngày 17 tháng 2  

Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành 

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

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

Thứ Bảy 9/2 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 10/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 11/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 12/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 13/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 14/2 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 15/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 16/2 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 17/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Anna Forrest & Family 

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên 

Lễ Như Ý 

Louise Pham Di Te  

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần V Thường Niên   

Helen Duffy (4th Anniversary) 

Thứ Ba Tuần V Thường Niên   

Lễ Như Ý 

Thứ Tư Tuần V Thường Niên   

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Cyrilô, đan sĩ và Thánh 

Mêtôđiô, Giám mục  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên 

Birthday Blessings for Michael Smith 

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Anna McLaughlin 

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Maria R. Goncalves (13th Anniversary) 

 

 “Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng gọi những kẻ Ngài muốn gọi”   
--Thánh Têrêsa HĐG 



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 3 
 

QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng 

Lượng 

LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$42,733 

 

 

 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,644 $620 

7:30AM $847 $344 

9:00AM $1,777 $1,027 

11:00AM $910 $418 

Tổng $5,188 $2,409 

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 

THÔNG BÁO 

Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Bernadette 
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 

Nhà thờ St. Bernadette lúc 11 giờ am 

Tiệc nhẹ sau Thánh lễ 

Nếu quí vị có thể giúp chuẩn bị, xin đến buổi họp 

của Ban Tiếp Tân vào ngày thứ tư, 13 tháng 2 lúc 

6:30pm ở trường giáo lý.  

Xin cám ơn. 
 

Họp Ban We Are One 
Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2 lúc 2pm 

Tại trường giáo lý 

Sisters‘ Club 
Movie night dành cho các quý bà, quý cô St. Bernadette‘s 

Thứ ba, ngày 12 tháng 2 từ 10am đến 12:30pm 

Tại trường giáo lý 

Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Thứ ba, ngày 12 tháng 2 lúc 7pm 

Tại St. Mary‘s 

Họp Ban Tiếp Tân 
Thứ tư, ngày 13 tháng 2 lúc 6:30pm 

Tại trường giáo lý 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Louis Prepetit 

LỄ VẬT 
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ 

Colombe Lynch 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện 

6pm-8pm  
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Khiêm Nhường 

Nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy: người khôn ngoan là 

người biết tận dụng mọi cơ hội để làm giàu cho mình, 

nhưng đồng thời cũng phải khiêm tốn để biết mình và 

biết người. Kẻ thành công đỗ đạt là kẻ biết tin tưởng, 

cậy dựa vào kinh nghiệm, kể cả kinh nghiệm của người 

khác. 

Và hành trình của đức tin cũng không đi ra ngoài sự 

khôn ngoan ấy. Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả cho 

chúng ta khuôn mặt người khôn ngoan đi tìm Chúa và 

đã nhận ra Ngài, không ai khác hơn là thánh Phêrô. 

Thực vậy, ông là một dân chài chuyên nghiệp, một 

người đi biển nhiều kinh nghiệm quý giá, thế nhưng ông 

không quá tự phụ với những sự từng trải ấy, trái lại, ông 

vẫn có một sự khôn ngoan đặc biệt, đó là khiêm tốn, tin 

tưởng và vâng phục vào lời Chúa Giêsu: 

– Thưa Thầy, dựa vào lời Thầy, con xin thả lưới. 

Trước mẻ cá lạ lùng này, Phêrô không tự hào về đức tin 

của riêng mình để mà khoe khoang với các bạn, cũng 

như để kể công với Chúa. Trái lại, thêm một lần nữa, 

ông vẫn khôn ngoan dựa vào mẻ cá lạ lùng ấy, để suy 

nghĩ và nhận ra Đức Kitô là Thiên Chúa của mình. Đứng 

trước mẻ cá, Phêrô đã thực sự khiêm tốn thú nhận: 

– Lạy Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi. 

Chính nhờ thái độ này, đức tin của ông được củng cố 

đến độ ông không chỉ nói lên lời cảm tạ suông, mà còn 

đáp trả bằng cả cuộc sống của mình, đó là ông đã từ bỏ 

mọi sự mà đi theo Chúa. 

Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn để 

lắng nghe lời Chúa qua những con người, qua những 

biến cố mà Ngài gởi đến hay không? Có lẽ Phêrô vẫn 

đoán biết Đức Kitô không có nhiều kinh nghiệm về biển 

cả, nhưng ông rút kinh nghiệm qua những phép lạ, vì 

thế ông vẫn khiêm tốn vâng phục và tin tưởng vào Chúa 

Giêsu vì Ngài còn là Thầy, là người hướng dẫn của ông. 

Liệu chúng ta có biết hồi tâm để rút ra những kinh 

nghiệm như Phêrô hay không? 

Kinh nghiệm bản thân cho ông hay ban đêm là cao điểm 

để đánh bắt. Thế mà ông đã từng cực nhọc suốt cả đêm 

mà chẳng đánh bắt được một con cá nào, vậy mà lòng 

trọng kính đối với Chúa Giêsu đã thúc đẩy ông thả lưới 

giữa ban ngày ban mặt, là thời điểm chẳng thuận tiện 

chút nào. Liệu chúng ta có quá tự hào về kinh nghiệm 

bản thân, để rồi khép kín cõi lòng mình trước lời mời gọi 

của Chúa hay không? 

Những kinh nghiệm và hiểu biết, đôi khi có thể trở thành 

chướng ngại vật cản trở cho hành trình đức tin, nếu 

chúng ta không có được sự khiêm tốn của Phêrô. Hãy cư 

xử như Phêrô, bằng cách đón nhận ý Chúa qua kinh 

nghiệm của Hội Thánh, đồng thời cảm tạ Ngài bằng một 

thái độ cụ thể và quyết liệt như Phêrô, đó là từ bỏ mọi 

sự mà đi theo Ngài. 
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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 

Tôi Có Thể Bỏ Lễ Trọng 

Khi Thời Thiết Xấu?  

3 Điều Cần Cân Nhắc 

theo Cha Ryan 

Hilderbrand, Chánh xứ St. 

Mary’s Catholic Church in 

Huntingburg, Indiana   

1. Đến nhà thờ là việc 

bất khả thi vì thời tiết 

xấu: Giáo Hội cho phép bỏ dự Thánh lễ nếu bạn 

không có cách nào để đến nhà thờ, bạn không cần 

phải kể ra khi đi xưng tội, và có thể tiếp tục lãnh 

nhận Mình Máu Thánh. 

2. Thời tiết có thật sự là xấu lắm không? Hay bạn 

vẫn có thể chạy ra chợ mua đồ? 

Nếu bạn nhìn ra đường và nghĩ mình vẫn có thể chạy 

đến chợ được hay ra tiệm cắt tóc nghĩa là thời tiết 

không quá tệ để bạn phải ở nhà mà không đến nhà 

thờ. Bỏ lễ trong trường hợp này là một việc nghiêm 

trọng. 

3. Quan sát và tự hỏi nếu bạn có cảm giác sợ hãi 

trên suốt đường đi đến nhà thờ? 

Nếu bạn nhìn ra ngoài và nghĩ rằng mình có thể chạy 

ra tiệm thuốc hoặc phòng cấp cứu được nhưng sẽ 

cảm thấy sợ hãi và nguy hiểm trên đường đi ra đó thì 

lúc này thời tiết đã đủ xấu bắt bạn phải bỏ lễ. Hãy ở 

nhà, và lần chuỗi Mân Côi cho những người vô gia cư 

phải sống trong thời tiết này. *ChurchPOP] 

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 và trường giáo lý. 

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. 

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.  



        

        

        

      
 ‚  

        

        

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 


