
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: Hc 27, 5-8 "Ðừng ca tụng người nào trước 

khi nghe người ấy nói". 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 54-58 “Người đã ban cho chúng ta 

sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô.” 

Bài Phúc Âm: Lc 6, 39-45  

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: 

"Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại 

không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: 

nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo 

rồi. 

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà 

trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có 

thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái 

rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không 

nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy 

lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi 

sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. 

"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, 

cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, 

cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái 

vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây 

dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên 

phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên 

phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra". 

Ðó là lời Chúa. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, 

chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối 

sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của 

chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với 

Chúa: "Xin cho con biết con". Chỉ khi nào chúng con 

biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về 

anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu 

mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để 

yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như 

thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh 

phúc. Amen.  

 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

Cho Rước lễ: Trần Minh Thu, Trần Thị Tuyết Mai, Bùi 

Thiên Hương, Uông Văn Chi, Vũ Văn Nghi, Vũ Ngọc Hưng 

 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3 

Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương 

Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu, Trần Ngọc 

Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai 

Thứ Bảy 2/3 

9:00AM – Anh 
11:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

 

 
Chúa Nhật 3/3 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 
11:00AM – Anh 

Thứ Hai 4/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 5/3 
9:00AM – Anh 

Thứ Tư 6/3 

9:00AM – Anh 
12:10PM – Anh 

5:00PM – Anh 

7:00PM – Anh 

7:30PM – Việt 
Thứ Năm 7/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 8/3 

9:00AM – Anh 
Thứ Bảy 9/3 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 10/3 
7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thánh Pôlicapô, Giám Mục, tử đạo  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 
Lễ Bổn Mạng Thánh Bernadette 

Arilda Mascarenhas (6th Anniversary) 

Julietta Silva (2nd Anniversary) 

Anna Leitao (5th Anniversary) 
Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên 

Ralph Martignetti and  

Dot and Greg MacDonald              

Thánh lễ 
Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi 

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên   

Ruth Picott 

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên   
Dorothy LaLond (17th Anniversary)  

Thứ Tư Lễ Tro  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 
Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Phụng Vụ Lời Chúa tại St. Bernadette‘s 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh lễ tại St. Bernadette‘s 
Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro  

Lễ Như Ý 
Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay 
Raymond Van Tassel, Sr. 

Thánh lễ 

Marie Azor (2nd Anniversary) 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh 

Đường 

Phụ quyên tuần sau: Catholic Appeal 

LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$44,258 

 

 

 

CATHOLIC APPEAL: Quyên góp 

cho Catholic Appeal sẽ bắt đầu cuối tuần 

ngày 9 & 10 tháng 3. 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,397 $662 

7:30AM $775 $364 

9:00AM $1,549 $859 

11:00AM $695 $346 

Tổng $4,416 $2,231 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 
 

Tìm Hiểu Về Chăm Sóc Người Mắc Bệnh  

Hiểm Nghèo 
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3 

Tại St. Bernadette‘s lúc 2 giờ chiều 

Xin mời quý vị tham dự đặc biệt những ai bận lo cho cha mẹ già 

hoặc người thân mắc bệnh nặng.  

Chương trình do Tổng Giáo Phận tổ chức 
 

Spring Forward: Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3. 

Xin quý vị chỉnh đồng hồ lên một tiếng.  

 

Thứ Tư LỄ Tro 

Ngày 6 tháng 3 

9am Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro tại St. Mary’s 

12:10pm Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro tại St. Mary’s 

5pm Phụng vụ Lời Chúa cùng Nghi thức Xức tro tại St. 

Bernadette’s 

7pm Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro tại St. Mary’s 

7:30pm Thánh lễ (Việt) cùng Nghi thức Xức tro tại St. Bernadette’s 
  

Sách để đọc trong Mùa Chay: 

The Power of Small Choices by Hilary Brand, Pauline Books and 

Media, Boston 2004 & Chocolate for Lent by Hilary Brand, Pauline 

Books and Media, Boston 2002.  

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Lukah Darrell Francois  

Reese Cameron Mahoney 
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công 

Giáo. Cầu chúc cho em sẽ luôn lớn mạnh 

trong vòng tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện            6pm-8pm  

LỄ VẬT 
 Nến Thánh thắp trong tuần này là để 

tưởng nhớ 

Ruth Picott 
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hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước  

Biết mình là chuyện không dễ. Ở một đền thờ bên Hy 

Lạp có khắc câu: Hãy biết mình. Chẳng ai gần gũi với 

mình bằng chính bản thân mình. Vậy mà tôi vẫn là một 

bí ẩn đối với tôi. Người ta thích làm những bản trắc 

nghiệm để biết về chỉ số thông minh, về tâm lý, tính 

tình...Nhưng để biết mình cần trắc nghiệm bằng cả cuộc 

đời. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu nói về chuyện 

thấy mình. Ngài dùng lối ngoa ngữ để dạy dỗ môn đệ. 

Tôi không thấy cái xà trong mắt mình, nghĩa là không 

nhận ra nơi tôi một khuyết điểm trầm trọng mà ai ai 

cũng thấy, trừ chính tôi. (Tôi không thể thấy hay tôi 

không muốn thấy!). Nhưng tôi lại thấy cái rác nhỏ trong 

mắt anh em. Dường như thấy cái rác nhỏ nơi mắt người 

khác dễ hơn là thấy cái xà nơi mắt mình. Phải chăng vì 

đứng gần mình quá nên tôi không thấy rõ, hay vì tôi vẫn 

coi mình là hoàn hảo nên khó chấp nhận những thiếu 

sót nơi mình? 

Ðể thấy mình, cần khiêm tốn hỏi và nghe người khác. 

Anh em tôi biết về tôi hơn tôi biết tôi. "Hãy để tôi lấy cái 

rác trong mắt anh. Tôi vẫn thường nói như vậy và làm 

như vậy. Hăng hái, vội vã giúp người khác sửa mình, 

sửa cả những chuyện chẳng đáng gì. 

Ðức Giêsu không cấm ta góp ý cho người khác, nhưng 

Ngài dặn ta trước hết hãy lấy xà khỏi mắt mình, để thấy 

rõ mà lấy rác nơi mắt anh em. Bao dung hơn với tha 

nhân, và nghiêm khắc hơn với chính mình. 

Không coi cái xà của mình nhỏ hơn cái rác của anh em. 

Không thổi phồng tội người khác, không thu nhỏ lỗi của 

mình. Khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý cho tha nhân. 

 

Ðức Giêsu còn cho ta những nguyên tắc nhận định. 

Nguyên tắc thứ nhất: xem quả thì biết cây. 

Bụi gai không sinh trái vả, bụi rậm không sinh trái nho. 

Nhìn hậu quả, ta biết được nguồn gốc, nguyên nhân. 

Ðể khỏi bị lừa, hãy để ý đến hậu quả cuối cùng: quả tốt 

do cây tốt, quả xấu do cây xấu. Lắm khi ma quỷ giả dạng 

thiên thần sáng láng, lừa phỉnh dụ dỗ, cho ta trái thơm 

ngon. Nhưng cuối cùng trái ngon lại là trái độc. Cần có 

thời gian lâu dài và theo dõi kỹ lưỡng ta mới thấy ma 

quỷ lòi đuôi xấu xa của nó. 

Nguyên tắc thứ hai: lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

Lời nói là hoa quả của lòng dạ con người. Những lời giả 

dối sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nếu chúng ta được Chúa 

biến đổi cái tâm của mình, hẳn toàn bộ đời sống bên 

ngoài của ta cũng đổi. Nhưng đổi bên ngoài cũng ảnh 

hưởng đến bên trong. 
(dịch theo Learning Christ)  

 http://vntaiwan.catholic.org.tw/ 
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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 

6 ĐIỀU CON BẠN SẼ HỌC KHI BẠN BỎ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT 

1. Thiên Chúa quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ... 

Thật tuyệt vời nếu tôi kết hiệp với Thiên Chúa! Nhưng chỉ 

khi điều này thuận tiện với tôi thôi! Bóng bầu dục, ngủ và … 

(hãy điền thêm chọn lựa khác) quan trọng hơn nỗ lực ở với 

Chúa một giờ mỗi tuần. 

2. Chúa không nghiêm túc lắm trong những điều Ngài đã 

nói. Vâng, điều răn thứ ba nói về việc giữ ngày Chúa Nhật, 

nhưng Chúa có hiểu được tôi bận rộn như thế nào không, 

hay Ngài có biết tôi có bao nhiêu đứa con không, hay tôi đã 

làm việc mệt mỏi như thế nào không. Thế nên, tôi tự quyết 

định dựa trên hoàn cảnh của mình những gì Chúa thực sự 

mong muốn qua giới răn này và tất cả các điều răn khác. 

Điều này sẽ xảy ra là chúng ta sẽ lựa chọn giới răn nào mà 

chúng ta muốn theo mà thôi. 

3. Giáo hội không thực sự mong đợi chúng ta cứng nhắc 

vào các Giáo Huấn. Vâng, Giáo Hội có điều răn về việc dâng 

lễ ngày Chúa Nhật, nhưng Giáo hội có hiểu được tôi bận rộn 

như thế nào không hoặc tôi có bao nhiêu đứa con hay tôi đã 

mệt mỏi như thế nào hay không. Vì thế, tôi tự quyết định 

Giáo hội thực sự mong muốn gì qua điều răn này dựa trên 

hoàn cảnh của mình. 

4. Thánh lễ phải hoàn toàn là về tôi và tôi nhận được gì. 

Chúng ta tham dự Thánh Lễ theo ý mình mà dường như 

quên mất việc tham dự Thánh Lễ còn xây dựng cộng đoàn. 

Giáo xứ của bạn có thể cần bạn đọc sách Thánh, hát trong 

ca đoàn hoặc dâng lễ vật. Được thấy gia đình bạn đến dự 

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.  

Thánh lễ có thể mang đến niềm vui cho một cụ cao niên 

trong ngày Chúa Nhật cô đơn. Có rất nhiều lý do khiến cộng 

đồng đức tin của chúng ta đến cùng nhau trong việc thờ 

phượng Chúa. 

5. Khi mọi thứ khó khăn và nhàm chán thì tôi chẳng cần 

phải làm chúng. Nếu chúng ta không dự Thánh Lễ và nói với 

con cái mình: “Thánh Lễ nhàm chán” hay “chúng ta chẳng 

nhận được gì từ nó,” thì những đứa trẻ nghĩ rằng ta chỉ cần 

làm những điều vui thích và thú vị thôi. Điều này chẳng hề 

đúng về phương diện đức tin và cuộc sống hàng ngày của 

chúng ta. Hầu hết mọi người thấy việc trả thuế chẳng vui vẻ 

hay thích thú gì nhưng chúng ta vẫn phải làm đấy thôi. 

6. Nghi ngờ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí 

tích Thánh Thể và các Ân sủng mà ta được lãnh nhận qua 

Thánh Thể. Nếu bạn thực sự tin rằng Chúa Giêsu hiện diện 

trong Bí tích Thánh Thể và Ngài đến với chúng ta trong mỗi 

Thánh Lễ Chúa Nhật thì điều gì khiến bạn xa cách Ngài? Tại 

sao bạn không muốn lãnh nhận những ân sủng Ngài ban 

tặng qua món quà siêu vượt này?...  

http://conggiao.info/6-dieu-con-ban-se-hoc-khi-ban-bo-le-ngay-

chua-nhat-d-49238  

https://catholic-link.org/children-mass-sundays/ 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

Cần thợ nail biết làm bột và 

chân tay nước, làm full hay 

part time đều được. 

Vùng Brockton cách  

Randolph 15 phút. 

Mọi chi tiết liên lạc  

781-727-2504 


