
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 
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 

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae): 

Maria Cecilia Trần Mai Hương      617.818.1980 

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)/Thánh Nhạc:  

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: Am 7, 12-15  

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta". 

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-10 {hoặc 3-14}  

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo 

dựng thế gian.” 
 

Bài Phúc Âm: Mc 6, 7-13  

"Người bắt đầu sai các ông đi.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng 

hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên 

các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, 

đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang 

bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, 

và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con 

vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không 

đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy 

ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". 

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ 

nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai 

xưa, con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người 

khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình 

Chúa yêu thương để chúng con luôn trung thành và 

nhiệt tâm tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, 

con người tìm được hạnh phúc. Amen.  

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 15 tháng 7 

Đọc sách: Chu Minh Trí, Trần Cao Thái  

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

Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan 

 Chúa Nhật, ngày 22 tháng 7  

Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận 

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

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

Thứ Bảy 14/7 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 15/7 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

 

Thứ Hai 16/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 17/7 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Tư 18/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 19/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 20/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 21/7 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 22/7 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lễ Như Ý  

Chúa Nhật XV Thường Niên 

Margaret Reynolds (1st Anniversary) 

Giáo Dân Thánh Bernadette 

Mass of Thanksgiving for Peter & 

Emily Munjieje’s Anniversary 

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên 

Isabelle Boyer’s Birthday 

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên 

Mary Odenweller’s successful 

surgery 

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên 

Michaelle Poteau (22nd Anniversary) 

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Mathilde Dorval 

Chúa Nhật XVI Thường Niên 

Lễ Như Ý 

Thánh Lễ 

Giáo Dân Thánh Bernadette 

 

  

  

RAO HÔN PHỐI  

LẦN II 

 Andrew Nguyen Le  

 & Dona Dang 
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QUYÊN GÓP  

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

Xin qu{ vị tiếp tục đóng góp hỗ trợ giáo xứ. 

Xin chân thành cám ơn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Năng Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Hỗ Trợ Trường Công 

Giáo 
 

TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC 

APPEAL): Giáo xứ đã quyên được $29,528 

(95%) 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. 

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 cám ơn! 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,127 $625 

7:30AM $813 $326 

9:00AM $1,464 $596 

11:00AM $998 $384 

Tổng $4,402 $1,931 

 “Nếu anh chị em có bất kz khuyết 
điểm tự nhiên nào, dù tâm trí dù thể 

l{, chúng ta đừng phàn nàn hoặc 
buồn phiền. Có ai đón nhận một món 

quà rồi lại ra sức mặc cả về nó bao 
giờ? Vậy chúng ta hãy cảm tạ về 
những gì Thiên Chúa đã ban cho 

chúng ta. Giả như chúng ta có một 
khả năng lớn hơn hoặc một sức khỏe 
tốt hơn, biết đâu vì đó mà chúng ta 

sẽ bị hư mất .”   
--Thánh Anphongsô Maria Liguori 

THÔNG BÁO 

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 38 
 

Tại Đền Thánh Đức Mẹ La Salette 

947 Park Street, Attleboro, MA 02703 

Chủ Đề Đại Hội 

Mẹ Maria Mẫu Gương Cho Các Gia Đình Trẻ 

 

Thứ sáu & thứ bảy, ngày 27-28 tháng 7 năm 2018 

Thứ sáu (5:30pm-11:30pm): Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam—Kỷ Niệm 30 năm phong thánh cho 117 Vị Thánh Tử Đạo 

Việt Nam 

Thứ bảy (8:30am-7:30pm): Mừng Kính Đức Mẹ La Vang—Kỷ Niệm 

220 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang 

Tháng 7: Kính Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu 
Tại sao gọi Máu Chúa Giêsu là 

Máu Châu Báu? Bởi vì đó là Máu 

của chính Thiên Chúa, ẩn dưới 

thân xác con người; và từng giọt 

máu, chảy ra từ mạch máu 

Thánh, đồng nhất với Thiên Tính 

của Ngài, đáng để chúng ta kính trọng tuyệt đối. Vì vậy như việc ta 

luôn tôn thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và mọi thứ thuộc về 

Nhân Tính Thánh Thiên, chúng ta cũng tôn thờ Máu Châu Báu với 

một lòng tôn kính tối cao dành riêng chỉ cho mình Thiên Chúa.  

Chúng ta gọi là Máu Châu Báu cũng bởi vì đó là Máu của một Đấng 

không đơn thuần chỉ đầy ân sủng mà chính Ngài là nguồn của mọi 

ân sủng. Ân sủng của Ngài vô biên và bộc lộ qua xác thịt Người 

không có giới hạn hay rào chắn, cứu chuộc chúng ta. Nếu máu của 

các vị Thánh được cho là quý báu, nếu ta trân trọng miếng vải dính 

máu các ngài, thì ta lại phải càng trân trọng máu Vua của các 

Thánh nhiều hơn bao nhiêu? 

Máu Châu Báu cao quý cũng bởi vì những ơn lành mà Máu Thánh 

mang lại. Một giọt máu không chỉ đủ để rửa sạch tội trần gian mà 

còn đủ để mang lại muôn vàn ân sủng cho nhân loại. Sự cao quý 

của Máu Châu Báu thật sự vô hạn. Có gì mà Máu Chúa chưa làm 

cho nhân loại? Có gì mà Máu Chúa chưa làm cho tôi? Máu đã rửa 

tôi sạch và làm cho tôi tinh khiết, mặc cho mọi tội lỗi của tôi. Lạy 

Chúa Giêsu, xin cho con lòng sùng kính Máu Châu Báu không 

ngừng lớn mạnh. - Rev. RF. Clark S.J. 
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RA ĐI RAO GIẢNG 

Một trong những ưu tư lớn trong cuộc đời công khai 

của Chúa Giêsu, đó là tìm những người cộng tác với 

mình trong công cuộc truyền bá Phúc âm, bởi vì Ngài 

luôn ý thức rằng: Lúa chín thì nhiều, mà thợ gặt thì ít. 

Chính vì thế Ngài đã kêu gọi và chọn lựa các môn đệ. 

Ngài đã để cho các ông sống bên cạnh mình và trực tiếp 

huấn luyện các ông, bằng cách để cho các ông được 

nghe những lời Ngài giảng, xem những việc Ngài làm. Và 

cắt nghĩa cho các ông những điều các ông chưa hiểu. 

Rồi hôm nay, Ngài đã sai các ông đi để thực tập truyền 

giáo. Và trước khi các ông lên đường, Ngài đã căn dặn: 

Đừng mang theo bao bị, đừng mang theo cơm bánh, 

đừng mang theo tiền bạc và đừng mặc hai áo, nghĩa là 

Ngài bảo các ông phải ra đi trong một hoàn cảnh bấp 

bênh nhất, để tập trung vào việc rao giảng Tin Mừng, 

cũng như luôn phó thác vào tình thương và quyền năng 

của Thiên Chúa. 

Lầm lỗi nặng nề nhất của người tông đồ hăng say và 

nhiệt thành, đó là họ quá cậy dựa vào tài năng riêng của 

mình mà quên mất tác động và sự trợ giúp của Chúa, 

bởi vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. 

Hay như lời thánh Phaolô xác quyết: Phaolô trồng, 

Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng đem 

lại kết quả. 

Đối với chúng ta cũng vậy, một khi đã lãnh nhận Bí tích 

Rửa tội và Bí tích Thêm sức, chúng ta cũng được Chúa 

kêu mời cộng tác với Ngài trong công cuộc truyền bá 

đức tin, để rồi chúng ta cũng sẽ là những môn đệ của 

Ngài. Và cách thức để chúng ta thể hiện ơn gọi và sứ 

mạng của mình một cách hiệu quả nhất vẫn là đời sống 

gương mẫu của chúng ta. 

Vì thế, sau khi công bố tám mối phúc thật, Chúa Giêsu 

đã truyền dạy: Các con là ánh sáng thế gian. Ánh sáng ấy 

phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để mọi người nhìn 

thấy những công việc của các con mà ngợi khen Cha các 

con là Đấng ở trên trời. 

Tục ngữ Việt Nam cũng bảo: Lời nói như gió lung lay, 

việc làm như tay lôi kéo. Chính đời sống gương mẫu của 

chúng ta mới là một bài giảng hùng hồn có sức lôi cuốn 

và hấp dẫn mọi người đến cùng Chúa. 

Tuy nhiên, nói tới việc tông đồ, nhiều người trong chúng 

ta vẫn cảm thấy xa lạ bởi vì họ cho rằng đó là bổn phận 

của giới tu hành, chứ không phải là bổn phận của họ, 

những người giáo dân sống giữa lòng đời. Đây là một 

quan niệm sai lạc, bởi vì đã là con cái Giáo Hội, chúng ta 

đều có bổn phận làm cho Giáo Hội được phát triển, 

được rộng mở, tùy theo hoàn cảnh và đấng bậc của 

mình. 

Mẹ Têrêxa Calcutta kể lại một mẩu chuyện cảm động 

như sau: Ngày kia có một thiếu phụ cùng tám đứa con 

đến gõ cửa xin gạo. Mẹ đích thân trao cho bà ta một 

bao. Bà nhận gạo rồi chia làm hai phần, Mẹ ngạc nhiên 

hỏi tại sao thì bà trả lời: Tôi dành một phần cho gia đình 

Hồi giáo bên cạnh vì đã mấy ngày qua, họ không có gì để 

ăn. 

Người nghèo khổ nhất cũng có thể thực thi tinh thần 

chia sẻ huynh đệ, nghĩa là họ vẫn có thể làm việc tông 

đồ, làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống của họ. 

SƯU TẦM 

http://gpbanmethuot.com 
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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. 

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 văn phòng giáo xứ.  

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 

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  

  6 Tháng 1 Năm 

1 khuôn $90 $180 

2 khuôn $150 $300 

4 khuôn $210 $420 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện      |     6pm-8pm  

Một vài điều xin lưu ý:  

 Xin không để các tờ rơi trên các xe đang đậu hoặc 

bất cứ nơi nào trong khuôn viên giáo xứ nếu 

không có phép của cha chánh xứ. 

 Nếu ai có thân nhân là linh mục hay thầy sáu từ 

giáo phận khác đến thăm và muốn tham dự vào 

các mục vụ bên ngoài giáo phận mình, người ấy 

cần phải cung cấp thư giới thiệu được cấp gần 

đây (letter of suitability) theo luật của Tổng Giáo 

Phận Boston. 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


