
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: Gr 17, 5-8 "Khốn thay cho kẻ tin tưởng 

người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên 

Chúa". 

Bài Ðọc II:  1 Cr 15, 12. 16-20 “Nếu Ðức Kitô đã không 

sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền.” 

 

Bài Phúc Âm: Lc 6, 17. 20-26  

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là 

kẻ giàu có.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười 

hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở 

đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ 

Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon 

kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa 

bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và 

nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì 

nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các 

ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ 

được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ 

phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc 

cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù 

ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên 

các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy 

hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các 

ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã 

đối xử với các tiên tri y như thế. 

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các 

ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các 

ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ 

phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui 

cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các 

ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính 

cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri 

giả". 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 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 

 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2 

Đọc sách: Lê Thùy, Chu Minh Trí 

Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan, 

Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan 

Thứ Bảy 16/2 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 17/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 18/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 19/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 20/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 21/2 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 22/2 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 23/2 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 24/2 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

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) 

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên   

Lễ Như Ý Ann Williams & Family 

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên   

Conchita Rodriguez (10th Anniversary) 

Thứ Tư Tuần VI Thường Niên   

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần VI Thường Niên   

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lễ Tông Tòa Thánh Phêrô, Tông Đồ  

Birthday Special Intention for 

Patricia Musgrove & Family 

Thánh Pôlicapô, Giám Mục, tử đạo  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Paul Michael McLaughlin  

(14th Anniversary) 

Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên 

Lễ Như Ý Jennifer & Shane Cormier & 

Family 

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Phí Năng 

Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Giáo Hội Toàn Thế 

Giới 

LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$43,783 

 

 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $954 $559 

7:30AM $644 $323 

9:00AM $1,742 $796 

11:00AM $981 $395 

Tổng $4,321 $2,073 

VIỆT NGỮ  

GIÁO LÝ  

LỚP 1-8 (Anh):  

Chúa Nhật  9:45AM-10:45AM  Trường giáo l{ 

LỚP 1-8 (Việt):  

Chúa Nhật  11AM-12:15PM  Trường giáo l{ 

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 l{ 

 

$60,000 

THÔNG BÁO 

Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Bernadette 
 

Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 

Nhà thờ St. Bernadette 

10:45am Chuỗi Mân Côi  

11am Thánh Lễ 

Bữa trưa nhẹ và phim sau Thánh lễ tại Hội Trường 

Xin mời cộng đoàn tham dự 
 

Ghế Nhà Nguyện 
Vì số người dự lễ hằng ngày tăng, giáo xứ cần đặt thêm ghế cho 

nhà nguyện. Quí vị có thể đặt ghế để tưởng nhớ người thân. Giá 

cho mỗi chiếc là $500, gồm có thẻ đồng gắn sau lưng ghế có khắc 

tên người được tưởng nhớ. Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 

781.963.1327 hoặc email tothongtin.vn@gmail.com.  

Khóa Virtus 
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 

Lúc 6:30pm tại  

Trường Giáo L{ 

Register at:  https://www.virtusonline.org/virtus/reg_0.cfm?

theme=0 or call: 781.963.1327 

Tìm Hiểu Về Chăm Sóc Người Mắc Bệnh  

Hiểm Nghèo 
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3 

Tại St. Bernadette‘s lúc 2 giờ chiều 

PHÂN ƯU 
Vừa được tin buồn Bà Maria Nguyễn Thị 
Kim Sao, vừa được Chúa gọi về lúc 1 giờ 7 
phút, sáng thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 
2019, nhằm ngày 7 tháng 1 Âm Lịch, năm 
Kỷ Hợi, tại Beth Israel Hospital thành phố 
Boston, Tiểu Bang Massachusetts, hưởng 
thọ 76 tuổi.  Bà Maria là Thân Mẫu của anh 
Uông Đình Tuấn, một thành viên Ban Giáo 
L{ và Việt Ngữ và vợ là chị Thủy Tiên, Nhạc 
Trưởng của Ca Đoàn Thiếu Nhi.  Bà cũng là 
Thân Mẫu của anh Uông Đình Hoàng, cựu 
thành viên Ban Giáo L{ và Ẩm Thực, Toàn 
thể Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt 
Nam, Giáo Xứ Thánh Bernadette xin Thành 
Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Tuấn, Thủy 
Tiên, và anh Hoàng cùng toàn thể tang 
quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng dủ 
thương sớm đưa linh hồn Bà Maria về 
hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. 

Thành Kính Phân Ưu 
 BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 
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Con đường dẫn tới hạnh phúc 

*...+ Có thể vì quen thuộc quá nên chúng ta không nhận ra 

tính chất cách mạng của những lời giảng dạy này. … 

Những người mà Chúa Giêsu kể là có phúc thì thế gian 

cho là vô phúc, và những người Chúa Giêsu coi là vô phúc 

thì thế gian lại coi là có phúc. Thử tưởng tượng rằng gặp 

một người nghèo túng mà lại bảo họ rằng: bạn có phúc 

quá! Và gặp một người giàu có lại bảo họ rằng: khổ cho 

bạn quá!... 

Vậy đâu là chìa khoá của việc đó, chìa khoá nằm trong câu 

24. Tại đây Chúa Giêsu phán: “Khốn cho các ngươi là 

những kẻ giàu có vì các ngươi đã được phần thưởng của 

mình rồi!” Chúa Giêsu dùng từ “được” ở đây là chữ 

thường dùng khi nhận đủ số tiền trả cho một món hàng. 

Chúa Giêsu có { nói rằng: Nếu các ngươi đặt cả tâm hồn 

và nghị lực để tìm kiếm điều thế gian yêu chuộng, các 

ngươi sẽ được những điều đó, nhưng đó là tất cả những 

gì các ngươi sẽ được. Theo cách nói mạnh mẽ ngày nay 

thì quả các bạn đã thành đạt rồi đó. 

Câu chuyện ông nhà giàu với Ladarô nghèo khó minh hoạ 

{ tưởng này. Bước sang ngưỡng cửa đời sau, bị đau khổ, 

nhà phú hộ xin được giúp đỡ thì nhận được câu trả lời 

của cụ tổ Ápraham: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con 

đã nhận phần phước của con rồi!” Phần phước ấy là: “Có 

một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày 

yến tiệc linh đình.” (Lc16,25.19). Chỉ lưu tâm đến trần 

gian này, đầu tư tất cả vào đó, thì thật phải lẽ phần phúc 

cũng sẽ chấm dứt tại đây. Câu chuyện này cũng được hoạ 

lại qua câu chuyện phú nông “Người giàu kia trúng mùa, 

thu hoạch hoa lợi dư dật, kho lúa quá đầy, không còn chỗ 

chứa thêm, ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết 

định: “Được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn 

hơn, như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải, hoa lợi. 

Xong xuôi, ta sẽ tự nhủ: của cải này có thể tiêu dùng trong 

hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi!” 

Nhưng Thiên Chúa bảo: “Ngươi thật dại dột! Tối nay 

ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai?” 

Và Chúa Giêsu kết luận: “Người nào lo làm giàu dưới trần 

gian nhưng nghèo nàn trên Nước Trời cũng dại dột như 

thế.” 

Nhưng trên một phương diện khác, nếu các bạn dùng hết 

tâm hồn và nghị lực để sống trung thành với Thiên Chúa 

nhờ Chúa Giêsu, các bạn sẽ gặp đủ thứ rầy rà, rắc rối. Đối 

với các tiêu chuẩn trần gian thì bạn vô phúc, nhưng thành 

quả của bạn đang đến, và khi nó đến, bạn sẽ có được vui 

mừng đời đời. “Nếu gian thế ghen ghét anh em, anh em 

hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em 

thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó, 

nhưng vì anh em không thuộc về thế gian nên thế gian 

ghét anh em! Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.” (Ga 15,18-

20) 

Tại đây chúng ta phải đối diện với một sự lựa chọn đời 

đời, đó là một sự lựa chọn quyết liệt và liên tục mãi cho 

đến khi chấm dứt cuộc đời. Chúng ta muốn chọn con 

đường dễ dãi, con đường đưa đến thú vui và lợi lộc ngay 

trước mắt? Hay chúng ta chọn con đường khó khăn, chỉ 

thấy đớn đau? Chúng ta có bám víu lấy lạc thú và lợi lộc 

hiện tại? Hay chúng ta muốn dấn thân và hy sinh những 

điều đó vì những của quý báu hơn? Chúng ta chú tâm vào 

những phần thưởng của thế gian này hay chú tâm vào 

Chúa Cứu Thế? Nếu chúng ta chấp nhận đường lối của thế 

gian thì phải lìa bỏ những giá trị của Chúa Cứu Thế, ngược 

lại nếu chọn Chúa Giêsu thì bạn không thể không khước 

từ giá trị của trần gian. 

Chúa Giêsu biết chắc chắn con đường nào dẫn tới hạnh 

phúc. Có người đã nhận xét: “Chúa Giêsu đã hứa cho các 

môn đệ ba điều: Ho sẽ hoàn toàn không khiếp sợ, hạnh 

phúc cách vô l{ và luôn luôn gặp khó khăn.” Chính Chúa 

Giêsu dạy rằng sự vui thoả thiên thượng sẽ thường bù gấp 

bội cho những đau khổ trần gian. Thánh Phaolô cũng nói: 

“Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại 

cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt 

vời” (2Cr 4,17). Lời thách thức của các phúc lành ấy là: 

chúng ta muốn hạnh phúc theo đường lối của Thiên Chúa 

hay đường lối của thế gian? Và chắc chắn chọn gì được 

nấy! 

gpcantho.com 
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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 K{   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 

Thánh Pôlicapô—ngày 23 tháng 2 
Thánh nhân chào đời vào thời 

Vespasianô năm 70 và Ngài đã trở lại đạo 

công giáo ngay từ hồi còn nhỏ bé. Thánh 

nhân là đệ tử thân tín của thánh Gioan 

tông đồ. Ngài được thánh Gioan phong 

giám mục thành Smyrne. Thánh nhân có 

trí thông minh, lòng quảng đại và tính 

can đảm, óc cầu tiến, nên khi bàn về những qui định về 

cử hành lễ phục sinh, Thánh nhân đã đi Roma để triều yết 

Đức Giáo Hoàng và bàn hỏi nhiều vấn đề quan trọng của 

Giáo Hội. Lúc đó Hoàng Đế Antonin le Pieux đang trị vì 

Roma. Thánh nhân có sức thu hút mãnh liệt vì thế Ngài 

đã đưa nhiều người lạc giáo thuộc nhóm Marcion và 

Valentin về với Giáo Hội. Do đó, có rất nhiều người căm 

ghét Ngài. Chính vì thế khi cuộc cấm cách bắt bớ đạo 

Chúa nổi dậy thời kz thứ tư tính từ thời Néron trong các 

triều Marc Antonin và Lucius Aurélius Commode, thánh 

nhân bị bắt và bị ném vào lửa ở Smyrne. 

Thánh nhân đã can đảm, nhất quyết theo Chúa tới cùng. 

Nên, dù đau đớn thân xác đến tột cùng, thánh nhân vẫn 

một mực trung kiên với Chúa, với Giáo Hội. Ngài đã hy 

sinh mạng sống của Ngài để minh chứng cho bộ mặt đầy 

yêu thương của Chúa Giêsu phục sinh. Lm. Giuse Nguyễn 

Hưng Lợi DCCT 

Tái Chế Các Hộp Mực 
Xin qu{ 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 
 

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 qu{ vị và các em chọn lựa. 

Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ 

Thánh Bernadette. Để đăng k{ 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  



        

        

        

      
 ‚  

        

        

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin 
Nếu qu{ 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 


