
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: Gr 31, 31-34 “Ta sẽ k{ kết giao ước mới và 

Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa.”  

Bài Ðọc II: Dt 5, 7-9 “Người đã học vâng phục và đã trở 

nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời.” 

Bài Phúc Âm: Ga 12, 20-33  

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều 

bông hạt.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, trong số những 

người lên dự lễ, có mấy 

người Hy Lạp. Họ đến 

gặp Philipphê quê ở 

Bêtania, xứ Galilêa, và 

nói với ông rằng: "Thưa 

ngài, chúng tôi muốn 

gặp Ðức Giêsu". Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và 

Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Ðã 

đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, 

Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà 

không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu 

nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống 

mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, 

thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự 

Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng 

sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây 

giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin 

cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã 

đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh 

Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh 

danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Ðám đông 

đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại 

rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: 

"Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các 

ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ 

là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu 

đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng 

Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.  

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 3  

Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy  

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 25 tháng 3 

Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên 

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

Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Sơ Mỹ 

Thứ Bảy 17/3 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 18/3 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Hai 19/3 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 20/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 21/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 22/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 23/3 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 24/3 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 25/3 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật V Mùa Chay 

Bienvenido và Juanita Ojastro 

Thánh lễ 

Virginia Mazules  

(Birthday Remembrance) 

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức 

Trinh Nữ Maria 

Lễ Như Ý 

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay 

Lễ Như Ý 

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay 

Lễ Như Ý 

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Lawrence & Muriel Louise Cullen 

Chúa Nhật Lễ Lá 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Honorable John F. Murphy, Jr. 

(Birthday Remembrance) 
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QUYÊN GÓP  

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

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

Xin chân thành cám ơn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phụ quyên tuần này: Bảo trì hàng tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ giúp năng lượng 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM $1,094 

7:30AM $1,030 

9:00AM $1,626 

11:00AM $1,185 

Tổng $4,935 

THÔNG BÁO 
 

Khóa Virtus 

Thứ bảy, ngày 24 tháng 3 

10am  

Trường giáo l{  

Khóa này là bắt buộc dành cho các thiện 

nguyện viên trên 18 tuổi. Mỗi người chỉ cần 

tham dự một lần. Xin đăng ký tại   

https://www.virtusonline.org/virtus/reg 

Bước Đi Cùng Mẹ Maria 

Rước kiệu Đức Mẹ cùng Đức Hồng Y Sean 

O’Malley, Boston  

Thứ bảy, ngày 7 tháng 4, năm 2018 

2pm-7pm 

The Basilica of Our Lady of Perpetual Help 

Xưng Tội, Chầu Mình Thánh, phụng vụ sau 

phần rước kiệu 

 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 
7:00PM  

Mỗi thứ sáu (tiếng Việt) 

THE LIGHT IS ON FOR YOU 
Bí Tích Hòa Giải 

6:30PM-8PM Mỗi thứ tư Mùa Chay  

Tại St. Bernadette’s và tất cả các giáo xứ thuộc Tổng Giáo Phận Boston 

(ngoại trừ ngày 21/3 không có Giải Tội tại St. Bernadette’s) 

LỚP GIÁO LÝ 

LỚP 1-5 (Anh):  

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

LỚP 1-5 (Việt):  

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

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 

EDGE: 

Thứ hai        7PM-8:15PM  Hội trường 

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 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ  

Lớp Việt Ngữ:  

Chúa Nhật                 12:15PM-2:00PM      Trường giáo lý 

  

  

RAO HÔN PHỐI  
LẦN I 

 Elaine DeAngelis  
& John Paul Mastaj 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 
Thứ Năm Tuần Thánh, 29 tháng 3 

9am Kinh Sáng (Giáo xứ Thánh Mary); 7:30pm Thánh Lễ Tiệc Ly 

(Chầu Mình Thánh sau Thánh lễ) 

Thứ Sáu Tuần Thánh, 30 tháng 3 

9am Kinh Sáng; 3pm Chặng Đàng Thánh Giá (Anh); 5pm Chặng 

Đàng Thánh Giá (Việt); 7:30pm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu 

Thứ Bảy Tuần Thánh, 31 tháng 3 

9am Kinh Sáng; 7:30pm Lễ Vọng Phục Sinh 

Chúa Nhật Phục Sinh, 1 tháng 4 

7:30am Lễ Phục Sinh; 9am Lễ Phục Sinh (Việt); 11am Lễ Phục Sinh 
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Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt 

tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ { riêng mình. 

 

Chết cho tội lỗi là dứt lìa những dục vọng đam mê trái 

luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những 

con người. Những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta 

phạm tội. Những con người ấy, những đồ vật ấy, những 

nơi chốn ấy như gắn chặt vào ta, như là một phần đời 

sống của ta. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật 

ấy, những nơi chốn ấy khiến ta đau đớn như chết đi 

một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. 

Nhưng nếu ta chấp nhận những “cái mất” hiện tại, ta sẽ 

có những “cái được” trong tương lai. Nếu ta dám chấp 

nhận những “cái mất” chóng qua, ta sẽ có những “cái 

được” vĩnh cửu. 

 

Đời sống thiêng liêng hệ tại việc kết hợp với Chúa. Ta 

chỉ kết hợp trọn vẹn với Chúa khi ta từ bỏ { riêng mình 

để làm theo ý Chúa, từ bỏ ý riêng nhiều khi là một cuộc 

chiến đấu khốc liệt với chính bản thân mình. Hãy nhìn 

Đức Giêsu trong vườn Giêtsimani. Cuộc chiến đấu từ bỏ 

{ riêng để làm theo { Chúa Cha khiến Người đau đớn 

đến đổ mồ hôi máu ra. Nhưng chính nhờ từ bỏ ý riêng 

mà ta trở nên con yêu dấu của Chúa. Chính nhờ làm 

theo { Chúa mà ta trổ sinh hoa trái. Từ bỏ bản thân, ta 

đi đến đích điểm đời mình là được kết hiệp với Chúa. 

Bấy giờ ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống 

nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Chúa sống 

trong tôi”. Ta chịu mất bản thân mình để được chính 

Chúa. Ta chịu mất điều tầm thường để được điều cao 

cả. Ta chịu mất trần gian để được thiên đàng. 

 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

*…+ Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. 

Điều này đúng với đời sống cây cỏ. Muốn có thóc lúa 

trong mùa gặt, ta phải ném hết lúa giống xuống ruộng 

trong mùa gieo. Muốn có rau xanh trong bữa ăn, ta 

phải đổ hết hạt giống xuống vườn. Cứ khư khư hạt 

giống trong kho, ta sẽ chẳng có rau, cũng chẳng có 

thóc. Hạt giống gieo xuống cứ nằm trơ trơ trên mặt đất 

sẽ chẳng ích lợi gì. Nó phải chịu vùi sâu trong lòng đất, 

hút lấy nước, tắm trong phân bón, mục nát đi thì mới 

mọc lên thành cây mới, sinh nhiều hoa quả. 

 

Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. 

Điều này đúng đối với đời sống tự nhiên của con người. 

Mục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất vả khó nhọc. 

Người nông dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải 

thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng chăm chỉ cầy 

bừa. Người học sinh muốn đỗ đạt vinh quang, phải từ 

bỏ những giờ vui chơi với bạn bè, đêm đêm chong đèn 

miệt mài kinh sử. 

 

Mục nát ở đây cũng có nghĩa là phải chịu đau đớn với 

những từ bỏ. Bào thai muốn phát triển thành một con 

người, phải từ bỏ lòng mẹ nơi nó được cưu mang an 

toàn. Em bé muốn nên người phải từ bỏ cha mẹ và 

những người thân để vào trường học tập. Học sinh 

muốn phát triển cao phải từ bỏ trường làng đầy kỷ 

niệm đẹp tuổi thơ để ra tỉnh, lên đại học. Thanh niên 

thiếu nữ đến tuổi trưởng thành cũng phải từ bỏ cha 

mẹ, từ bỏ mái ấm gia đình để sống tự lập trong đời 

sống tu trì hoặc trong đời sống hôn nhân. Đời sống con 

người là một chuỗi dài những từ bỏ. Từ bỏ nào cũng 

gây đớn đau. Nhưng chính nhờ những từ bỏ đau đớn 

ấy mà người ta lớn lên thành người. Chính nhờ những 

từ bỏ ấy mà gia đình và xã hội luôn phát triển. Chính 

nhờ những từ bỏ ấy mà cuộc sống trở nên tươi đẹp, 

phong phú và { nghĩa hơn. 

 

Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. 

Điều này tuyệt đối đúng với đời sống thiêng liêng. Mục 

nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết cho 
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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. 

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.  

Tháng 3: Kính Thánh Giuse 
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.  

Hoa Lễ Phục Sinh 
Phong bì hoa trang trí Lễ Phục Sinh được 

để trên bàn tại các lối ra vào xung quanh 

nhà thờ. Để dâng hoa tưởng nhớ các linh 

hồn đã khuất, xin qu{ vị điền các thông 

tin và cho vào rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng 

giáo xứ. Ngày cuối là thứ hai, ngày 26 tháng 3. 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


