
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 LẠC 
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 1-8):  

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 10, 25-26. 34-35. 44-48 “Ơn Thánh Thần 

cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc.”  
 

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10 “Thiên Chúa là Tình Yêu.” 

Bài Phúc Âm: Ga 15, 9-17 

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí 

mạng vì bạn hữu mình.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như 

Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. 

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân 

lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của 

Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, 

nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với 

các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, 

và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh 

truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như 

Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn 

hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 

Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành 

những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con 

là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi 

các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe 

biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không 

phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa 

trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các 

con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các 

con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy 

yêu mến nhau". Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

Cho Rước lễ: Sơ Mỹ, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh, 

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

 Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5  

Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng 

Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Vũ Văn Nghi, Uông Văn Chi, 

Bùi Thiên Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Minh Thu 

Thứ Bảy 5/5 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 6/5 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 7/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 8/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 9/5 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Anh 

Thứ Năm 10/5 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt  

Thứ Sáu 11/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 12/5 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 13/5 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Candidas Fontes (9th Anniversary)

Chúa Nhật VI Phục Sinh 

Lễ Tạ Ơn 

Giáo dân Thánh Bernadette 

John Luu Thanh 

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh 

Lễ Như Ý 

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh 

Lễ Như Ý 

Chúa Thăng Thiên, lễ vọng 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Chúa Thăng Thiên (lễ vọng) 

Chúa Thăng Thiên, lễ trọng và buộc  

Chúa Thăng Thiên tại Nhà thờ  

Thánh Mary 

Chúa Thăng Thiên  

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh 

Kenneth McIntire (4th  Anniversary) 

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh 

Thánh lễ tại Thánh Mary 

Lễ Hiền Mẫu 

Chúa Nhật VII Phục Sinh 

Lễ Hiền Mẫu 

Lễ Hiền Mẫu 

Lễ Hiền Mẫu 

LỄ Chúa Thăng Thiên 

Lễ Trọng & Lễ Buộc 

Thứ tư, ngày 9 tháng 5  

7:30PM (Lễ Vọng - Anh) 

Thứ năm, ngày 10 tháng 5 

9AM tại Nhà thờ St. Mary’s 

7:30PM (Việt) tại Nhà thờ  

  St. Bernadette’s 
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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: Trùng Tu Thánh 

Đường 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC 

APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã 

quyên được $26,762 cho quỹ Tiếng Gọi 

Công Giáo 2018. Xin cám ơn các đóng góp 

của quý vị để hỗ trợ hàng trăm mục vụ của 

Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cần phải quyên 

thêm $4,205 để đạt được chỉ tiêu $30,967 

của năm nay. Nếu chưa có dịp đóng góp, 

xin quý 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 $1,265 $346 

7:30AM $938 $312 

9:00AM $1,597 $736 

11:00AM $891 $264 

Tổng $4,691 $1,659 

LỚP GIÁO LÝ 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ  

Lớp Việt Ngữ:  

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

LỚP 1-5: 

Rước Lễ Lần Đầu: xin chúc mừng các em đã được lãnh nhận Bí 

Tích Thánh Thể lần đầu vào thứ bảy, ngày 5 tháng 5 

Kiệu Đức Mẹ: Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 sau Thánh lễ 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 

Buổi tập nghi thức lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là vào thứ sáu, 

ngày 11 tháng 5 lúc 7PM. Xin có mặt tại hội trường lúc 6:55PM. 

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức: thứ bảy, ngày 12 tháng 5  

lúc 10:30AM.  

Chủ sự: Giám Mục Emilio Allue.  

Các em lãnh nhận bí tích cùng người đỡ đầu xin có mặt lúc 

9:45AM tại hội trường. 

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Anthony, Daniel Thanh Le 

Zhaniyah Kimora Wright 

đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu chúc cho các em 

sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện  

cho linh hồn của 

Huy Tuong Tong 
được yên nghỉ muôn đời. 
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Niềm Vui Trọn Vẹn 

Bạn, chúng ta không còn sợ hãi lo lắng gì. Có Chúa là 

Bạn, chúng ta cũng nắm chắc phần rỗi. Có bao giờ chúng 

ta tâm sự với Chúa, thật gần gũi thân thiết, như với một 

người bạn không? 

Giữa cuộc đời còn nhiều phong ba bão tố, Đấng Phục 

sinh mời gọi chúng ta “Hãy vui lên!”. Lời gọi ấy xem ra vô 

nghĩa, đối với những người đang đau buồn trước sự ra 

đi của người thân, trước những đổ vỡ trong đời sống gia 

đình và trước những thất bại ê chề trong cuộc đời 

dương thế. Tuy vậy, kinh nghiệm đời thường cho ta thấy 

không thể ngồi mãi mà ôm nỗi đớn đau khi mất một 

người thân vì phía trước là cuộc sống, là tương lai và 

biết bao điều tốt đẹp đang chờ đợi. Lời Chúa cũng khẳng 

định với chúng ta, một khi vững tâm trông cậy vào 

Người, chúng ta sẽ vượt lên những gian nan, hàn gắn 

những thương tổn và cố sức để thành đạt. Sự tin cậy tín 

thác vào Chúa sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui trọn 

vẹn. 

Đấng Phục sinh còn sai chúng ta lên đường để đem niềm 

vui vào lòng cuộc đời, để niềm vui ấy sinh hoa kết trái, 

làm nở rộ những đóa hoa yêu thương. Đây là sứ vụ cao 

cả của người tín hữu, cũng là trách nhiệm chung của tất 

cả chúng ta. 

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên 

C huẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, Phụng vụ cho 

chúng ta nghe lại tâm tình của Chúa Giêsu qua 

những lời tâm sự của Người vào lúc kết thúc bữa tiệc ly. 

Đó là những lời yêu thương của một vị thầy đối với các 

môn đệ, của một người cha đối với các con trước lúc đi 

xa. Tiếp nối những lời dặn dò chúng ta đã nghe tuần 

trước, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi các môn đệ hãy ở lại 

trong tình yêu của Người. Nhờ việc “ở lại” này, mà mặc 

dù Người vắng bóng, các ông vẫn nhận rõ sự hiện diện 

đầy yêu thương của Người và nhờ đó lòng các ông tràn 

đầy niềm vui. 

Thế nào là một niềm vui trọn vẹn? Đó là khi kết hợp với 

Chúa Giêsu để nhờ Người dẫn tới Chúa Cha. Người xác 

tín vào Chúa không còn ủ dột lo lắng, nhưng an vui 

trong mọi tình huống của cuộc đời. Niềm vui trọn vẹn 

cũng là niềm vui chúng ta có được khi chân thành yêu 

mến người khác và mong muốn điều tốt đẹp đến với 

họ. Bởi lẽ niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân 

đôi, và đó là niềm vui trọn vẹn hoàn hảo. Vào thời thư 

thứ nhất của thánh Gioan được viết ra, đức tin của một 

số tín hữu bị dao động do cách lập luận của một số 

người, nhằm gieo rắc chia rẽ nơi cộng đoàn. Thánh 

Gioan khẳng định: Thiên Chúa yêu chúng ta trước, bằng 

chứng là việc Ngài sai Con Một của Ngài đến trần gian 

để chia sẻ phận người và chịu chết vì chúng ta. Theo tác 

giả, thực thi đức yêu thương đồng nghĩa với việc sinh 

bởi Thiên Chúa và ngược lại, ghen ghét là sinh bởi ma 

quỷ (Bài đọc II). Sau này, thánh Phaolô khẳng định: yêu 

thương là chu toàn Lề Luật. *…+ 

“Thầy gọi các con là bạn hữu”. Lời nói này thật thâm sâu 

biết bao! Chúng ta thường có thói quen đọc lướt qua 

những lời trong Tin Mừng, nên ít khi dừng lại suy tư ý 

nghĩa của những câu từ được sử dụng trong các bản văn 

Kinh Thánh. Có lẽ không vị sáng lập tôn giáo nào lại nói 

với các môn sinh của mình bằng những từ ngữ ngọt 

ngào như thế. Chúa coi chúng ta là bạn, tức là kể chúng 

ta như những người tâm phúc với Chúa. Bạn bè là 

những người tri âm tri kỷ, hiểu nhau và sẵn sàng hy sinh 

giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Nếu có Chúa là 
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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  

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 

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 quý vị và các em chọn 

lựa. 

Tái Chế Các Hộp Mực 
Xin quý 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 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 Quản Nhiệm 

hoặc văn phòng.  

Tái Chế Các Hộp Mực 
Xin quý 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 

THÔNG BÁO 

Tiệc Mừng 
Sau một thời gian khá dài ở tại Giáo xứ Thánh 

Bernadette, nay cuối cùng cha Hoàng sẽ đi thật xa lên 

tận Haverhill. Cha Hoàng sẽ tổ chức hai buổi tiệc cho 

mình, một là sau Thánh lễ 4 giờ chiều, thứ bảy, ngày 

19 tháng 5 (RSVP required) và sau Thánh lễ Việt sáng 

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5. Xin mời quý vị tham dự. 

Họp Hội Đồng Giáo Xứ 
Thứ ba, ngày 8 tháng 5 

7 giờ tối tại trường giáo lý 

Friends of the Unborn 
Giáo xứ Thánh Bernadette sẽ 

quyên các tặng phẩm cho trẻ 

sơ sinh (newborn and 0-3 

months girls and boys clothing, 

onesies, grooming kits, diaper sizes 4, 5, 6, baby 

monitors, tubs,...) và cho các bà mẹ (pajamas, 

slippers, bathrobes, maternity clothes (all sizes), 

pillows and cases, paper towels, toilet paper, tissues) 

vào các ngày cuối tuần ngày 5 & 6/5 và 12 & 13/5. Xin 

quý vị cho các món đồ vào nôi đặt tại sảnh ra vào nhà 

thờ. Xin cám ơn! 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


