
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 
  

LIÊN LA ̣C 
Cha Quản Nhiệm:  

Anthony Lê Hoàng                508.244.2378 

                                                                      ale@stbernadette.us 

Trưởng Ban Mục Vụ:  

Phêrô Trần Công Thành                   857.204.7602 

Thánh Nhạc:  

Sr. Michelle Nguyễn Thị Mỹ         339.201.1180 

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae): 

Maria Cecilia Trần Mai Hương      617.818.1980 

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-5):  

Sr. Michelle Nguyễn Thị Mỹ                     339.201.1180 

                                                         sr.nguyen@stbernadette.us 

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 

  

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 

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 BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

 

www.thanhbernadette.com 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT 
 

Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19 “Ðấng ban sự sống thì 

anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ 

cõi chết sống lại.”  
 

Bài Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a “Chính Người là của lễ đền tội, 

không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả 

thế gian.” 
 

Bài Phúc Âm: Lc 24, 35-48 

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người 

bẻ trao cho.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc 

đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như 

thế nào. 

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện 

ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy 

đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình 

thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng 

các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: 

chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương 

thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người 

đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì 

vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì 

ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và 

một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và 

đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng 

như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với 

các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi 

chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và 

thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu 

Kinh Thánh. 

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải 

chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết 

sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự 

thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn 

dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các 

con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 15 tháng 4  

Đọc sách: Chu Minh Trí, Trần Cao Thái  

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 22 tháng 4 

Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận 

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

Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Sơ Mỹ 

Thứ Bảy 14/4 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 15/4 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 16/4 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 17/4 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Tư 18/4 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 19/4 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 20/4 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 21/4 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 22/4 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Joseph và Irene Holleran 

Chúa Nhật III Phục Sinh 

Mass of Thanksgiving for the 

Semexant Family 

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh 

Dr. Eagerton Osunde  

(20th Anniversary) 

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh 

Mass of Healing for the  

Odenweller Family 

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh 

Eleanor & Antonio Corbo 

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật IV Phục Sinh 

Lễ Như Ý 

Thánh lễ 

Andrew Alexander (18th Anniversary) 



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 3 
 

QUYÊN GÓP  

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

Xin quý vị tiếp tục đóng góp hỗ trợ giáo xứ. 

Xin chân thành cám ơn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Mục Hưu Trí (updated) . . . . . .$10,302 

Vùng Đất Thánh (updated). . . . . . . $2,168 

Phụ quyên tuần này: Bảo trì hàng tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ giúp phí năng 

lượng 

TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC 

APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã 

quyên được $20,100 cho quỹ Tiếng Gọi 

Công Giáo 2018. Xin cám ơn các đóng góp 

của qu{ vị để hỗ trợ hàng trăm mục vụ của 

Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cần phải quyên 

thêm $10,867 để đạt được chỉ tiêu $30,967 

của năm nay. Nếu chưa có dịp đóng góp, 

xin qu{ vị dùng phong bì Catholic Appeal 

để trên các ghế ngồi trong nhà thờ hoặc 

vào bostoncatholicappeal.org. Xin chân 

thành cám ơn! 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,289 $532 

7:30AM $978 $374 

9:00AM $1,516 $725 

11:00AM $916 $571 

Tổng $4,699 $2,204 

THÔNG BÁO 

LỚP GIÁO LÝ 

Không có lớp tuần này—April Vacation 
 

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 
Xưng Tội Lần Đầu: thứ bảy, ngày 28 tháng 4 lúc 10:30am 

Rước Lễ Lần Đầu: thứ bảy, ngày 5 tháng 5 lúc 10:30am 

Rước Kiệu Đức Mẹ: Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 lúc 11am 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ  

Không có lớp tuần này—April Vacation 

Tháng 4: Kính Thánh Thể 

Đồ Vật Thất Lạc 
Nếu qu{ vị có để quên vật gì ở trong khuôn viên giáo xứ như nón, 

bao tay, mắt kính,... Xin kiểm tra hộp LOST & FOUND ở hội 

trường. 

Hội Thảo Ơn Gọi 
Văn Phòng Ơn Gọi của Tổng Giáo Phận Boston sẽ có buổi hội thảo 

ngày 28 tháng 4 để tìm hiểu về mục vụ ơn gọi và đời sống của một 

chủng sinh. Hội thảo bắt đầu với Thánh lễ lúc 8:30am, tiếp đến là 

bữa sáng và sau đó là những bài nói thú vị của các chủng sinh và 

phụ huynh của những linh mục tương lai. Buổi hội thảo kết thúc 

lúc 12pm. Nếu có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc Mary Jo Kriz 

mkriz@rcab.org. Để ghi danh, xin vào vocationsboston.org. 

Cứu Giúp Kitô Hữu Bị Bách Hại...Trung 

Đông là nơi khởi đầu của Kitô giáo. Cho đến năm 

1000AD, số người Kitô hữu sống ở Trung Đông nhiều hơn ở Châu 

Âu. Nhưng từ năm 1910 đến 2010, dân số người Kitô hữu ở Trung 

Đông giảm từ 14% xuống 4%. Do chiến dịch diệt chủng trong các 

năm gần đây, số người Kitô hữu ở Iraq giảm 90%, từ 1.5 triệu 

xuống 200,000, ở Syria giảm 70%. ISIS đã giết dã man hàng ngàn 

người Kitô hữu qua việc đóng đinh, chặt đầu,... và một nhóm liên 

quan đến ISIS tuyên bố rằng người Kitô hữu là „mồi săn ưa thích“ 

của mình. Theo Pew Reaserch Center study, năm 2015, người Kitô 

hữu bị bách hại tại 128 quốc gia, nhiều hơn bất kz nhóm tôn giáo 

nào. Để nhanh chóng viện trợ các Kitô hữu bị bách hại, xin vào 

website của Tổ chức Hiệp sĩ Columbus www.kofc.org. Từ năm 

2014, Tổ chức Hiệp sĩ Columbus đã tài trợ tài trợ hơn $19 triệu để 

giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại ở Iraq, Syria và các vùng lân cận.  
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Bình an cho các con 

tươi và tin tưởng.  

Trong đời sống chúng ta cũng thế. Rất nhiều lần trong 

đời ta tưởng Chúa là bóng ma đến đe doạ đời sống ta. 

Có những biến cố lịch sử làm đảo lộn đời ta, tưởng 

chừng như đưa cuộc đời ta vào ngõ cụt. Nhưng không 

ngờ chính Chúa dùng biến cố lịch sử dẫn đưa ta vào 

một con đường mới theo thánh { Chúa. Có những khi ta 

gặp thất bại ê chề tưởng chừng như không còn gượng 

dậy nổi. Nhưng không ngờ chính Chúa đã dùng thất bại 

để cảnh tỉnh ta, giúp tâm hồn ta vươn lên trong một 

đời sống mới cao cả tươi đẹp hơn. Có những khi ta gặp 

phải những nỗi đau buồn tê tái tưởng như chết đi 

được. Ta cứ tưởng Chúa đã bỏ rơi ta. Nhưng không ngờ 

chính Chúa hiện diện trong những đau buồn đó để giúp 

ta sống trưởng thành, sâu xa, phong phú hơn.  

Khi đức tin các Tông đồ còn yếu kém, họ tưởng Chúa là 

ma. Khi đức tin đã được củng cố, các ngài mới thấy 

Chúa Giêsu là có thực. Đức tin của các Tông đồ đã được 

củng cố nhờ được gặp gỡ tiếp xúc thân mật với Chúa 

Giêsu và được nghe Người giải nghĩa Thánh Kinh.  

Đức tin của ta còn rất non yếu. Ta hãy biết bắt chước 

các Tông đồ củng cố đức tin bằng cách năng gặp gỡ 

Chúa Giêsu. Hãy đến gặp Người trong Thánh Lễ. Hãy 

đến gặp Người trong giờ kinh tối trong gia đình. Nhất là 

hãy đến gặp Người trong những giờ cầu nguyện riêng 

tư, một mình đối diện tâm sự thân mật với Chúa.  

Hãy củng cố đức tin bằng cách học hỏi Thánh Kinh. Đọc 

Thánh Kinh hằng ngày để hiểu biết Chúa hơn. Suy niệm 

Thánh Kinh để tìm ra thánh { Chúa. Và nhất là hãy biết 

thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày.  

Khi đã gặp gỡ Chúa và đã thấu hiểu Lời Chúa, ta sẽ 

chẳng còn bị những bóng ma ám ảnh. Ta sẽ nhìn thấy 

Chúa trong tất cả các biến cố vui buồn của đời sống. 

Cuộc sống ta sẽ tràn đầy niềm vui và niềm bình an.  

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con tin Chúa đang ở bên con. 

Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa. 

+ TGM Giuse Ngô quang Kiệt 

Có truyện kể rằng trước khi dâng mình cho Chúa, thánh 

An-phong-sô là một luật sư lỗi lạc. Người rất nổi danh 

vì tài hùng biện và vì l{ luận đanh thép sắc bén. Nhờ tài 

ba, Người đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm 

hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho Người phải thất 

bại. Trong một vụ án mà Người thấy là đơn giản, dễ 

dàng, Người đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất 

bại cay đắng đó, Người thấy như cả bầu trời sụp đổ. 

Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Cả một màn 

đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm 

an ủi ở nơi nào khác, Người quay về bên Chúa, chìm 

đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, Người 

tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, Người nghe được 

tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ 

đó, Người hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, Người 

đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa 

Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, Người hiểu rằng chính 

Chúa đã hiện diện trong những thất bại để đưa Người 

về con đường theo { Chúa. Chính Chúa đã dùng những 

đau khổ để huấn luyện Người trong đức khiêm nhường 

phó thác. Chính bàn tay Chúa đã hạ Người xuống trong 

danh vọng trần thế để nâng Người lên trong vinh 

quang Thiên đàng. 

Trong sách Tin Mừng ta thấy thuật lại nhiều trường 

hợp tương tự. Khi thuyền của các môn đệ đang vất vả 

vượt qua sóng gió, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với 

các ông. Các ông tưởng là ma nên càng sợ hãi hơn. 

Nhưng đó chính là Chúa Giêsu. Người làm cho biển êm 

sóng lặng và thuyền các ông tới bến bình an.  

Có lần Chúa Giêsu cùng ở trên thuyền với các ông, 

nhưng Người ngủ say đến nỗi sóng gió dữ dội mà vẫn 

không hay biết gì. Các ông hoảng hốt đánh thức Người 

dậy. Và Người đã đe sóng gió khiến chúng phải im 

lặng.  

Hôm nay cũng thế. Người đến bất ngờ khiến các môn 

đệ sợ hãi. Họ đang bị cái chết đau thương của Người 

ám ảnh. Nên khi Người đến họ tưởng là ma hiện hình. 

Đức Giêsu phải trấn an họ. Cho họ xem những vết 

thương ở tay chân. Cùng ăn uống với họ và giải nghĩa 

Thánh Kinh cho họ. Nhờ thế, họ được bình an, được vui 
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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  

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 

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

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

Giuse Nguyễn Thành Lộc Ban Ẩm Thực 508-692-7491  310locnguyen@gmail.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  duc1@email.tiger-inc.com 

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 

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. 

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 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện      |     6pm-8pm  

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 Quản Nhiệm hoặc văn phòng.  

Có Bao Nhiêu Vết Thương Mà Chúa 

Giêsu Phải Chịu? 
 

Chúng ta đã nghe về “năm vết thương của Chúa,” 

nhưng đây là những vết thương gây ra từ việc Chúa bị 

đóng đinh. Trước đó, Chúa còn bị quất bằng roi, bị 

đánh đập, đội mão gai và bị bắt phải vác thập giá. 

Ngài đã chịu rất nhiều nhục hình cho tội lỗi thế gian. 

Để biết được con số vết thương mà Chúa phải chịu, 

chúng ta tìm đến Thánh Gertrude Cả, một nữ tu 

Benedictine, một nhà thần bí và một nhà thần học 

thế kỷ 13 ở Đức. Trong một thị kiến, Chúa cho nữ 

thánh biết số vết thương mà Người chịu trong suốt 

hành trình chịu chết trên thập giá là: 5,466 

Vì thế, 5,466 lần mỗi ngày nữ thánh lập đi lập lại một 

lời nguyện tôn vinh Chúa để nhớ đến từng vết 

thương của Chúa Giêsu. (churchpop.com) 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


