
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 

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 

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: Ðnl 26, 4-10 "Dân được chọn tuyên xưng 

đức tin". 

Bài Ðọc II: Rm 10, 8-13 “Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức 

tin trong Chúa Kitô.” 

Bài Phúc Âm: Lc 4, 1-13  

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu 

cám dỗ.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời 

vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào 

hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ 

cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và 

sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa 

Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền 

cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có 

lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng 

cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa". 

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay 

một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người 

rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh 

quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi 

muốn cho ai tuz {. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, 

thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu 

đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là 

Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người 

thôi". 

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người 

trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là 

Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời 

chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ 

ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng 

đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời 

chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa 

ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui 

để chờ dịp khác. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 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 

 Chúa Nhật, ngày 17 tháng 3  

Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy  

Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi, Cố Đoan, 

Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng 

Thứ Bảy 9/3 

9:00AM – Anh 
4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 10/3 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 
11:00AM – Anh 

Thứ Hai 11/3 

9:00AM – Anh 

 
Thứ Ba 12/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 13/3 

9:00AM – Anh 
Thứ Năm 14/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 15/3 
9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 16/3 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 
 

Chúa Nhật 17/3 

7:30AM – Anh 

 
 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

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) 

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay  

Mass of Thanksgiving  

for Claudette Lefils 
Thứ Ba Tuần I Mùa Chay  

Marie Azor  

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 
Thứ Năm Tuần I Mùa Chay  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay  
Elizabeth Svirsky 

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

John & Joseph Odenweller  
(month’s mind) 

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay 

Special Intention for John Michael,  

James, & Frances Odenweller & 
Families 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Virginia Mazules (birthday 

remembrance 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Catholic Appeal 

2019 Catholic Appeal: Tuần này chúng ta 

sẽ bắt đầu quyên góp cho quỹ Catholic 

Appeal của Tổng Giáo Phận Boston. Quỹ 

này giúp tài trợ nhiều chương trình mục vụ 

bổ ích trong Tổng Giáo Phận. Xin qu{ vị tìm 

hiếu thêm tại bostoncatholicappeal.org 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 
 

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

 

 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,349 $942 

7:30AM $686 $339 

9:00AM $1,969 $1,086 

11:00AM $812 $303 

Tổng $4,816 $2,670 

$60,000 

Chương Trình Mùa Chay 
Cộng Đồng Việt Nam 

(Xin xem toàn bộ chương trình Mùa Chay của hai giáo xứ St. 

Bernadette & St. Mary trong tờ chương trình màu tím) 

Chặng Đàng Thánh Giá 
Mỗi thứ sáu Mùa Chay  

(ngoại trừ thứ sáu, ngày 22 tháng 3)  

 Chặng Đàng Thánh Giá 6:30 p.m. và Thánh lễ ngay sau đó 

 

 

 

Bí Tích Hòa giải 
Nhà thờ Thánh Bernadette 

Thứ ba, ngày 16 tháng 4 - Việt 

6:30 p.m. - 8 p.m. 

 

 
Tĩnh Tâm 

 Giáo xứ Thánh Bernadette 

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 3 

10:45 a.m. - 5 p.m. 

Cha Đỉnh 

Luật Giữ Chay 

Kiêng Thịt: Các tín hữu 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt vào ngày Thứ 

Tư Lễ Tro và các ngày thứ sáu Mùa Chay. Kiêng các thứ thịt loài vật máu 

nóng như heo, bò, gà, vịt… Được ăn các loài vật có máu lạnh như cá, 

tôm… Được ăn trứng, các thứ chế biến từ sữa.  

Ăn Chay: Các tín hữu từ 18 cho đến 59 tuổi buộc phải giữ chay ngày Thứ 

Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Vào các ngày này, chỉ được ăn một 

bữa chính và hai bữa nhẹ vừa đủ để dưỡng sức tùy theo nhu cầu mỗi 

người. Nhưng hai bữa nhẹ cộng lại không nhiều hơn bữa chính. Không 

được ăn vặt giữa các bữa ăn, nhưng được phép uống chất lỏng như sữa, 

nước ép, ect. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện            6pm-8pm  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Cang Nguyen 
được yên nghỉ muôn đời. 

14-17 tuổi 18-59 tuổi 60 tuổi trở lên 

Kiêng thịt Ăn chay & Kiêng thịt Kiêng thịt 

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.  
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Sống là chiến đấu 

*…+ Đọc lại đoạn Phúc âm này vào ngày Chúa Nhật đầu 

Mùa Chay, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta suy nghĩ về 

cuộc sống Kitô hữu như một cuộc chiến đấu với Satan. 

Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, làm con Thiên Chúa. 

Nhưng chúng ta còn phải thể hiện bản chất con Thiên 

Chúa ấy trong cuộc sống. Chúng ta phải đích thân chiến 

thắng Satan trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu 

đã chiến thắng để cho chúng ta có thể chiến thắng nhờ 

Thánh Thần Ngài ban cho, nhưng không hề miễn cho 

chúng ta khỏi chiến đấu. Mùa Chay là thời kz tập luyện 

tích cực để chiến đấu với Satan. 

Những cám dỗ mà Satan đã đem ra dụ dỗ Đức Giêsu 

vẫn là những cám dỗ muôn đời của con người. 

Cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, quyền uy, thế lực. 

Có những người, để làm giàu cho bản thân mình đã tán 

tận lương tâm, chà đạp mọi quy luật của đạo đức... Có 

những người, vì danh vọng, vì quyền lực, đã sẵn sàng 

sinh sát anh em đồng bào mình... Những cám dỗ ấy liên 

tục xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không 

cảnh giác, không được trang bị bằng ánh sáng và sức 

mạnh Lời Chúa, chúng ta sẽ ngã gục lúc này không hay! 

Càng có điều kiện để làm giàu, có điều kiện để thụ 

hưởng danh vọng và nắm giữ quyền lực, càng dễ bị 

Satan cám dỗ. Có của mà vẫn sống lương thiện, hưởng 

thụ danh vọng mà vẫn khiêm tốn, hiền hoà, nắm giữ uy 

quyền mà vẫn là người phục vụ chân thực... đó là một 

thử thách lớn, là một cuộc đấu tranh gay gắt. Những 

cơn cám dỗ đến với Chúa Giêsu, các Lời Chúa đáp lại, và 

sự vượt thắng cám dỗ của Chúa vẫn là cái gì gần gũi với 

chúng ta ngày hôm nay, trong cả cuộc sống, nếu không 

muốn nói là từng giây phút, khi mà các nhu cầu tối thiểu 

còn là vấn đề quan trọng và cấp bách, khi mà lòng tham 

quyền bính và bả vinh hoa vẫn làm cho nhiều người 

mong bước vào. 

Muốn chống trả và chiến thắng Satan, cần phải có tinh 

thần từ bỏ và tấm lòng siêu thoát. Chúa Giêsu đã chiến 

thắng Thần Chết và tội lỗi. Chúng ta cũng có thể chiến 

thắng mọi cám dỗ và thử thách, nếu chúng ta biết dựa 

vào Thiên Chúa, biết dùng vũ khí vạn năng mà Chúa 

Giêsu đã trao cho chúng ta. Lời Chúa mà thánh Luca ghi 

lại vẫn là lời nhắc nhở các tín hữu, đừng để sa vào các 

cơn cám dỗ, mà ngày nay không khác với ngày xưa, nếu 

không muốn nói là còn lộ liễu hơn. Hãy lấy chính Lời 

Chúa làm sức nâng đỡ, lời chỉ đạo, và hãy lấy tâm gương 

Chúa làm tiêu chuẩn cho cuộc sống để đương đầu với 

những cơn thử thách bất cứ từ đâu tới. 

Trích trong “Niềm Vui Chia Sẻ” 
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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{ 

Tháng 3—Kính Thánh Giuse 
Thánh Giuse là bổn mạng và 

gương mẫu của các người lao 

động và các gia trưởng. Ngài đã 

sống cuộc đời lao động để nuôi 

sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất 

của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ 

mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao 

động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao 

động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh 

chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp 

công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên 

Chúa. 

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của 

Thánh Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu 

cao qu{ của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi 

bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể 

cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở bất kz hoàn cảnh 

hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể 

Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là 

tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ { muốn cứu chuộc 

của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô. Ngay lúc 

khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức 

Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá 

thân nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi 

hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.  

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. 

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 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

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 


