
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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Trang 2 
 

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT 

Bài Ðọc I: 2 V 4, 42-44 "Họ ăn xong mà hãy còn dư". 

Bài Ðọc II: Ep 4, 1-6 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, 

một đức tin và một phép rửa.” 
 

Bài Phúc Âm: Ga 6, 1-15  

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao 

nhiêu tuz thích.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng 

gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì 

họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ 

bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn 

đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân 

chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua 

đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi 

như vậy có { thử ông, vì chính Người đã biết việc 

Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh 

cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một 

trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, 

thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm 

chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì 

thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ 

bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta 

ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, 

Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được 

phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuz thích. Khi họ 

đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy 

những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười 

hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch 

người ta đã ăn mà còn dư. 

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: 

"Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". 

Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để 

tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. 

Ðó là lời Chúa. 

 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7 

Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm  

Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh, 

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

 Chúa Nhật, ngày 5 tháng 8  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

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

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

Thứ Bảy 28/7 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 29/7 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 30/7 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 31/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 1/8 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 2/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 3/8 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 4/8 

9:00AM – Anh 

10:30AM 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 5/8 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Giáo Dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật XVII Thường Niên 

Lễ Như Ý 

Thánh Lễ 

Paula Campion (month’s mind) 

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên 

Healing Mass for Joanie O’Leary 

& Steven Richards  

Thánh Inhaxiô Lôyôla, Linh mục 

Lễ Như Ý cho Mary Odenweller 

Thánh Anphongsô Maria Ligôri, 

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên 

Các Linh Hồn trong sổ cầu nguyện 

vĩnh viễn 

Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Phêrô Tống Huy Tưởng (Giỗ 100 Ngày) 

Reverend Patrick Diver 

Chúa Nhật XVIII Thường Niên 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh Lễ 

Michaelle Poteau (birthday remembrance) 



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. 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Missionary  

Cooperative* 

*Cha Tony Lalli thay mặt Xaverian 

Missionaries sẽ giảng tại các Thánh lễ tuần 

sau. 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh 

Đường 
 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $1,447 $253 

7:30AM $1,064 $339 

9:00AM $1,502 $618 

11:00AM $856 $365 

Tổng $4,869 $1,575 

Thánh Ignatius Loyola, ngày 31 tháng 7 
*..+ Thánh Ignatius Loyola ghi lại trong quyển Tự 

Thuật: Cho mãi đến năm hai mươi sáu tuổi, tôi vẫn 

mê mải những sự phù phiếm thế gian. Tôi tìm được 

niềm vui đặc biệt trong binh nghiệp và trong các 

hoạt động của mình, tôi rất thèm khát danh giá. 

Sau khi bị thương ở chân trong cuộc chiến bảo vệ 

thành Pamplona, Ignatius đã được chuyển về quê hương và nằm 

liệt tưởng chừng sắp chết. Sau thời gian dài dưỡng thương, ngài 

hồi phục sức lực. Trong thời gian này, vì rất thích đọc những tiểu 

thuyết thế tục hư cấu về giới hiệp sĩ, Ignatius yêu cầu đem đến cho 

ngài những thứ sách ấy để giải khuây. Vì không còn tìm được một 

quyển sách nào thuộc loại ấy, nên người ta đã đem quyển ‘Cuộc 

Đời Chúa Kitô’ và một quyển hạnh tích các thánh đến cho ngài. 

Ignatius rất xúc động khi đọc những quyển sách này, và đã suy 

nghĩ rất nhiều trong thời gian dưỡng thương trên giường bệnh. 

Trong khi đọc biết về cuộc đời Chúa Giêsu và hạnh tích các thánh, 

Ignatius đã ngưng lại để suy tư về bản thân: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu 

như tôi cũng thực hiện những điều mà thánh Phanxicô hoặc thánh 

Đaminh đã làm?’ Và rồi, ngài để tâm suy nghĩ thật lâu và thấu đáo 

về tất cả những công việc lành thánh của các vị thánh ấy. 

Ignatius cảm thấy hạnh phúc khi sống theo gương các thánh, và 

phiền sầu khi bỏ ngang những soi động này. Được soi sáng từ bài 

học ấy, Ignatius đã bắt đầu suy nghĩ chân thành hơn và sám hối về 

cuộc đời dĩ vãng. Như thế, Thiên Chúa đã dần dần đi vào tâm hồn 

của ngài. Từ một hiệp sĩ liều mình vì một lãnh chúa trần gian, 

Ignatius đã trở thành một hiệp sĩ anh dũng vì Đức Vua Vĩnh Cửu là 

Chúa Giêsu Kitô. *...+ tinmung.net 

THÔNG BÁO 

Khóa Virtus 
Giáo xứ St. Mary‘s—30 Seton Way, Randolph 

Thứ bảy, ngày 25 tháng 8 lúc 9:30am 

Xin đăng k{ tại https://www.virtusonline.org/virtus/reg_0.cfm?theme=0 

Giúp Đỡ Trẻ Em Vô Gia Cư: Qu{ vị nào có thể hy sinh 2 

tiếng mỗi tuần, xin đến chơi cùng các em nhỏ vô gia cư ở Horizon 

for Homeless Children, Brockton để giúp các em học hỏi và phát 

triển. 

Buổi huấn luyện cho các thiện nguyện viên sắp tới là 

vào ngày 15 tháng 9 từ 9:30-12:30. Xin vào website 

www.horizonschildren.org hoặc gọi 508-510-3250. 

  

  

RAO HÔN PHỐI  

LẦN II 

 Julie Huynh   

& Mark Naval 
 

Tháng 7: Kính Máu Thánh 

Châu Báu Chúa Giêsu 
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Góp phần làm nên phép lạ  

Jay Kesler trong tác phẩm mang tựa đề "Growing Places” 

có kể một câu chuyện: Một đêm nọ ông từ máy bay bước 

xuống một phi trường ở Ấn Độ. Ngay khi máy bay vừa đáp, 

ông nhận thấy những bóng người đang nằm ngủ xếp lớp 

hai bên đường bay. Jay Kesler liền hỏi người bên cạnh thì 

anh ta trả lời: đó là những kẻ sống vô gia cư. Suốt ngày 

đường bay hấp thụ sức nóng để về đêm trở thành máy 

sưởi ấm cho đám người ấy đỡ lạnh. Rời khỏi máy bay, Jay 

Kesler đi nhận hành l{ và lên xe bu{t về thành phố lân cận. 

Sau nửa đêm xe bu{t mới đến nơi. Khi bước xuống con 

phố hoang vắng dẫn đến khách sạn, ông nhận thấy chung 

quanh ông toàn là lũ dân nghèo khổ. Thế rồi thình lình ông 

nghe có tiếng động kz lạ vang lên: Lịch kịch, lịch kịch, lịch 

kịch... ông liền quay lại và thấy một thằng bé có cặp giò bị 

cưa hầu như lên tới tận háng. Thằng bé đang cố trườn 

mình tới trên hai chiếc nạng bé tí. Khi đến gần Jay Kesler, 

thằng bé chìa tay ra xin. Jay Kesler liền cho nó tất cả số tiền 

lẻ trong người rồi tiếp tục đi về khách sạn. Vừa đi được 

mười bước, ông lại nghe một âm thanh kz lạ khác. Ông 

quay lại nhìn thì nhận ra một vài thằng ăn xin khác đang 

đánh thằng bé hồi nãy bằng chính đôi nạng của nó. Chúng 

đang cưỡng bức thằng bé bắt nó phải trao lại cho chúng 

những đồng tiền mới xin được. Jay Kesler nói rằng suốt 

đêm ông không hề chợp mắt ngủ được. 

Ngày nọ, có một phụ nữ trung niên đến với lũ người nghèo 

khổ, hung dữ này. Nhìn thấy tình trạng bị đát trước mắt, 

bà tự nhủ lòng: "Tôi phải làm một điều gì mới được". Thế 

rồi bà dồn tất cả tiền bạc của mình thuê một căn nhà cũ 

với chiếc sàn nhà dơ bẩn. Tuy căn nhà không khang trang 

lắm, nhưng có thể ở được. Ngày hôm sau, bà đi khắp vùng 

lân cận tìm lũ con trẻ đem về dạy dỗ chúng. Bà dùng căn 

nhà cũ kỹ làm phòng học, dù không có lấy một chiếc bàn, 

một chiếc ghế. Bà dùng sàn nhà làm bảng viết, bà dùng 

tấm vải rách nát cũ kỹ lau sạch nền rồi viết lên trên đó cho 

lũ trẻ học. Đó là phương cách bà dùng để chiến đấu sự 

nghèo dốt và hung dữ chung quanh bà và là câu trả lời gây 

cảm động nhất mà bà có thể thực hiện. 

Thế rồi điều gì đã xẩy ra cho người phụ nữ và công việc 

bảo trợ của bà? Ngày hôm nay bà đã có 80 trường học 

trang bị đầy đủ, 300 nhà phát chẩn lưu động hiện đại, 70 

bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc người hấp hối, 

30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi và 40.000 nhân viên 

thiện nguyện khắp thế giới sẵn lòng giúp đỡ bà. Người phụ 

nữ đó không ai khác, chính là Mẹ Têrêxa thành Calcutta, vị 

sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái. 

Thưa anh chị em, tôi cho rằng không có câu chuyện nào 

hay hơn để làm sáng tỏ chủ đề của bài đọc 1 và bài Tin 

Mừng hôm nay: 20 cái bánh của một nông dân góp phần 

cho Ngôn Sứ Êlizê nhân lên để dọn cho 100 người ăn mà 

còn dư thừa. Năm cái bánh và hai con cá của cậu bé góp 

phần cho Chúa Giêsu thực hiện phép lạ cho 5000 người ăn 

no nê mà còn dư đến 12 thúng. Đó cũng là điều Mẹ Têrêxa 

đã làm. Bà đã trao cho Chúa khẩu phần "bánh và cá" của bà 

để Chúa Giêsu thực hiện điều kế tiếp. Thế là Chúa đã nhân 

chúng lên gấp bội vượt mọi niềm mơ ước của bà. Đó cũng 

là điều Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II ngỏ cùng các bạn 

trẻ tại Edingburgh trong lần Ngài đến thăm Scotland năm 

1982: "Giờ đây Cha xin nhấn mạnh chủ đề này: Cậu bé 

trong Tin Mừng đã trao cho Chúa tất cả khả năng cậu có 

thể rồi Chúa Giêsu thiết đãi đám đông 5000 người ăn no nê 

một cách lạ lùng và vẫn còn dư. Đời sống của các bạn cũng 

y hệt như thế. Nếu phải một mình đối đầu với những thách 

đố khó khăn của cuộc sống, các viễn cảnh tương lai. Nhưng 

cha xin nói với các bạn điều này: hãy đặt cuộc đời các bạn 

trong tay Chúa Giêsu. Ngài sẽ chấp nhận và sẽ chúc lành 

cho các bạn và sẽ biến đổi cuộc đời các bạn một cách tốt 

đẹp hơn, vượt mọi kỳ vọng lớn lao nhất của các bạn". 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình 

và tự vấn xem chúng ta đang đặt trong tay Chúa Giêsu bao 

nhiêu phần trăm cuộc sống và khả năng của chúng ta để 

Chúa sử dụng { Ngài muốn? Nói rộng hơn, chúng ta có 

dâng hiến chính mình và mọi năng lực của mình như mẹ 

Têrêxa Calcutta, như người nông dân trong bài đọc 1 và 

như cậu bé trong Tin Mừng hôm nay đã làm chưa? *…+ 

*..+ hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài 

thực hiện những phép lạ y hệt những phép lạ Ngài đã làm 

trong Kinh Thánh. Bất cứ gì chúng ta trao tặng cho Ngài – 

chẳng hạn thời gian, tài năng, tiền của, lời cầu nguyện, sự 

hy sinh và nguồn lực – Ngài sẽ sử dụng tất cả để đem lại 

kết quả vượt mọi kì vọng vĩ đại nhất của chúng ta *…+. 

Trích trong 'Niềm Vui Chia Sẻ'  



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 5 
 

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 

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 

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. 

Tưởng Nhớ Người Thân  

Dâng Bánh và Rượu hoặc Nến Thánh để 

tưởng nhớ người thân đã qua đời. 

Bánh và Rượu: $25/tuần 

Nến Thánh: $20/tuần 

Xin liên lạc văn phòng 781.963.1327 để chọn ngày 

hoặc email tothongtin.vn@gmail.com 

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 văn phòng giáo xứ.  

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 

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 $180 

2 khuôn $150 $300 

4 khuôn $210 $420 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện      |     6pm-8pm  

 “Mỗi khi có điều gì bất mãn hoặc khó chịu xảy 
đến, anh em hãy nhớ lại Chúa Kitô đã chịu đóng 

đinh và hãy nín lặng.”   
--Thánh Gioan Thánh Giá 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


