
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: Is 50, 5-9a "Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh 

tôi". 

Bài Ðọc II: Gc 2, 14-18 “Ðức tin không có việc làm là 

đức tin chết.” 

Bài Phúc Âm: Mc 8, 27-35  

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những 

làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc 

đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là 

ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một 

số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị 

tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo 

Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". 

Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về 

Người với ai cả. 

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải 

chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kz lão, các trưởng tế, các 

luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. 

Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô 

kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người 

quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: 

"Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, 

mà chỉ biết việc loài người". 

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và 

phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá 

mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta 

và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình". 

Ðó là lời Chúa. 
 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để 

thực hiện sứ mệnh theo { Chúa Cha. Xin giúp chúng con 

khi nhận mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng 

con cũng biết từ bỏ chính mình mà bước đi theo Chúa 

trên con đường thập giá, dám can đảm chấp nhận và 

vượt qua những thử thách, đau khổ để được vào vinh 

quang phục sinh với Chúa. Amen.  

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 16 tháng 9  

Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy  

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

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

 Chúa Nhật, ngày 23 tháng 9 

Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên 

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

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

Thứ Bảy 15/9 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 16/9 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 17/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 18/9 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Tư 19/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 20/9 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 21/9 

 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 22/9 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 23/9 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Đức Mẹ Sầu Bi 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Tom and Phyllis Maynard 

Chúa Nhật XXIV Thường Niên 

John L. Rossi (50th Anniversary)

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên  

Lễ Chữa Lành Leslie Clairvil 

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên 

Mass of Thanksgiving for Madjany 

N. Miochi’s new school year 

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Andrew Kim Tae-gon, LM và 

Paul Chong Ha-sang và các bạn, TĐ 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Matthêu, Tông Đồ, Tác Giả 

Tin Mừng 

Patricia J. Darcy  

(birthday remembrance)  

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Elizabeth “Dee” Marotta 

Chúa Nhật XXV Thường Niên 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Brian Griffin (2nd Anniversary) 



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 3 
 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ  

QUYÊN GÓP  

Chương trình tiếng Việt cho trẻ em và Anh 

Văn cho người lớn sẽ nhận ghi danh học từ 

đây đến Chúa Nhật ngày 23 tháng 9, 2018 

tại hội trường sau Thánh Lễ tiếng Việt. 

Điều kiện ghi danh cho các lớp Việt Ngữ: 

1.   Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. 

2.   Không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. 

3.   Ưu tiên cho thiếu nhi & thiếu niên của 

liên giáo xứ St. Bernadette và St. Mary, 

Randolph. 

Điều kiện ghi danh cho các lớp Anh Văn 

Vỡ Lòng và Lớp Luyện Thi Công Dân Hoa 

Kz: 

1.   Từ 18 trở lên và không có phương tiện 

đi học Anh Văn mỗi ngày. 

2.   Đang chuẩn bị thi vào quốc tịch Hoa Kz. 

3.   Không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. 

4.    Ưu tiên cho giáo dân thuộc liên giáo xứ 

St. Bernadette và St. Mary, Randolph. 

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: Linh Mục Hưu Trí* 

*Quỹ Linh Mục Hưu Trí giúp hỗ trợ các chi phí y 

tế và dưỡng hưu cho 590 linh mục của Tổng 

Giáo phận Boston. Qu{ vị cũng có thể đóng góp 

online tại www.clergytrust.org hoặc đóng góp 

$25 mỗi lần text PRIEST25 đến 20222 (msg. & 

data rates may apply). Xin chân thành cảm ơn. 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Năng Lượng 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $831 $561 

7:30AM $1,038 $353 

9:00AM $1,613 $691 

11:00AM $1,187 $340 

Tổng $4,669 $1,945 

THÔNG BÁO 

Hành Hương Đến Ireland 
Xin mời qu{ vị cùng Cha Phil và Deacon Tom tham gia chuyến 

hành hương 10 ngày đến đất nước Ireland. 

Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3, 2019 

Chuyến hành hương gồm 2 đêm ở Knock, Co Mayo, địa điểm của 

Đền Thánh Đức Mẹ Knock nơi Mẹ cùng với Thánh Giuse và Thánh 

Gioan Tông Đồ hiện ra trên bức tường của một nhà thờ. Chúng ta 

sẽ tham quan các lâu đài, các chủng viện như Chủng viện Thánh 

Patrick (Ballintubber) và Đại Thánh Đường, Thác Torc, Vách Đá 

Moher, Dublin, Galway. 

Chúng ta sẽ đến viếng nhà Cha Patrick Peyton—linh mục của 

Chuỗi Mân Côi. Chúng ta cũng sẽ được hôn Bức Tường Đá Blarney 

trước ngày lễ Thánh Patrick.  

Vé máy bay, khách sạn (double occupancy), phí, tour hướng dẫn, 

xe di chuyển hạng sang, các bữa ăn, và tiền tip bao gồm với giá 

$3,095.00/người.  

Bắt đầu Mùa Chay 2019 với chuyến hành hương và các thánh lễ 

hằng ngày tại Ireland. Nếu qu{ vị muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng 

đến gặp Deacon Tom 

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để bày tỏ lòng biết 

ơn đến giáo dân hai giáo xứ Thánh Mary và Thánh 

Bernadette đã làm cho ngày lễ nhậm chức Chánh xứ 

của tôi trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Xin biết rằng tôi sẽ luôn ghi 

nhớ ngày này. Cũng xin cám ơn qu{ vị đã mừng kỷ niệm 40 năm 

thụ phong linh mục của tôi. Ngày này vô cùng đặc biệt là vì có rất 

nhiều người đã làm việc chăm chỉ để sắp xếp, chuẩn bị phụng vụ, 

góp phần trong Thánh lễ, giúp mọi việc trong ngày được diễn ra 

trôi chảy và sau hết là dọn dẹp. 

Nhưng đặc biệt nhất là đã và đang có sự hiện diện của Thánh 

Thần ở giữa chúng ta. Với sự hợp tác của qu{ vị, hiện diện của 

Ngài sẽ ngày càng phát triển. Cuối cùng, tôi xin nói về mong 

muốn giúp đỡ các thanh thiếu niên trong giáo xứ của chúng ta có 

được một trải nghiệm đẹp về Giáo Hội cũng như tôi thời còn trẻ 

tuổi. Xin cùng tôi giúp các bạn trẻ thấy rằng Giáo Hội yêu thương 

họ. Xin cám ơn đã chào đón tôi trong vài trò Cha Chánh Xứ. Xin 

chân thành cám ơn.   

--Cha Phil 
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Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều 

*...+ Vâng! thật hợp l{ với lời giảng giải của thánh 

Giacôbê ở đoạn (Gc 2, 14-18): “Đức tin và Hành Động”. 

Quả thật, Đức tin không thôi chưa đủ, vì Chúa Giêsu kêu 

gọi phàm nhân “tin vào Người” (Ga 3,15) để đón nhận 

ơn cứu độ. Nhưng ơn Cứu Độ không phải là lời nói 

suông, mà là một hành động cụ thể, thật vậy, Thiên 

Chúa đã hành động. 

Hành động của Thiên Chúa thì không phải hành động 

như phàm nhân. Hành động của Thiên Chúa là hành 

động yêu thương, hành động quên mình để hy sinh cho 

kẻ khác. Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ đáng bị tiêu diệt, 

Thiên Chúa không trừng phạt kẻ đáng bị trừng phạt. Vì 

Ngài là Thiên Chúa yêu thương, yêu thương là gánh lấy 

về mình tất cả. Như vậy, thoạt đầu đọc đoạn Tin Mừng 

(Mc 8,27-35) hôm nay, ta nghĩ rằng có sự mâu thuẫn, vì 

tại sao con người tuyên xưng niềm tin vào Chúa như 

Phêrô lại bị quở trách nặng nề. Nhưng suy niệm sâu xa ta 

thấy { nghĩa của Lời Chúa hôm nay, không phải là lúc con 

người tuyên xưng đức tin, hay nói cách khác tuyên xưng 

niềm tin, nhưng chưa hiểu mầu nhiệm mà ta tuyên 

xưng. Như vậy vấn đề cho thấy, tin vào Chúa và tín thác 

vào Ngài, cần phải có hành động cụ thể là thực thi Ý Định 

của Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa đồng thời phải lắng 

nghe Lời của Thiên Chúa để thực thi Ý Ngài. Vì tin mà 

không hành động thì niềm tin ấy không sinh kết quả, 

như vậy niềm tin ấy không có lợi ích gì. Vì “…tin trong 

lòng thì được công chính, còn tuyên xưng ngoài miệng 

thì được ơn cứu độ”(Rm 10,10). Như vậy, muốn đón 

nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa cần phải có hai điều kiện 

là “Tin” và “thực thi” niềm tin vào Thiên Chúa. Vd: Thiên 

Chúa là tình yêu, khi ta tin vào Thiên Chúa, thì ta cũng 

phải hành động như Thiên Chúa là ta phải yêu tha nhân 

như Chúa đã yêu ta. Đó là nguyên l{ của niềm tin, nhưng 

thực tế ta không thể yêu tha nhân như Thiên Chúa đã 

yêu ta, vì ta chưa trở nên như Thiên Chúa được. Nhưng 

ít ra ta cũng phải hành động theo { định của Thiên Chúa, 

điều này phù hợp với chúng ta hơn, vì trong giới hạn của 

nhân trần. nhưng ta có thể chứng minh lòng tin của ta 

vào Thiên Chúa bằng nhiều cách, như vậy là niềm tin của 

ta được hành động. Thánh Giacôbê đã so sánh rất tuyệt 

vời về “Đức Tin và Hành động” như sau: “Thưa anh em, 

ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo 

đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy 

được chăng?… cũng vậy, đức tin không có hành động thì 

quả là đức tin chết”. (Gc 2,14.17). 

Như vậy Chúa Giêsu không phải quở trách Phêrô vì ông 

tuyên xưng niềm tin vào Người, mà quở trách Phêrô vì 

ông đã can thiệp vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. 

Vì Thiên Chúa cần phải hành động để minh chứng “Lời” 

của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Khi Chúa Giêsu nói: “Ai tin 

vào tôi thì có sự sống muôn đời” (Ga 3,15), nhưng Người 

không phải là vị Vua của trần thế. Nếu chỉ ngồi đó mà nói 

như vậy, thì quả thật không đáng tin. Nhưng Đấng cứu 

thế là vị Vua đích thực của Nước Trời, vì vậy Người đã 

hành động như một vị cứu thế đúng nghĩa. Người đã trở 

nên con chiên hiền lành bị đem đi giết. 

Vâng! Đấng Cứu Thế đã hành đông đúng như lời Isaia đã 

nói: “Ta đã trao thân cho kẻ đánh Ta, giơ má cho người 

ta vả; Ta đã chường mặt mình cho họ mắng, họ nhổ” (Is 

50,6). Một Đấng cứu thế như vậy, đã được loan báo 

trong Cựu Ước, nhưng phàm nhân không đón nhận. Vì 

phàm nhân không thích Thập giá. Nhưng Thiên Chúa lại 

dùng chính sự từ chối của trần thế để cứu chuộc thế 

trần. Vì vậy, Phêrô đã bị Chúa Giêsu quở trách nặng nề: 

“Hỡi satan! hãy lui ra đằng sau, vì tư tưởng của ngươi 

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”. (Mc 8, 33b). 

Niềm tin là biết có ánh sáng, nhưng hành động là phải 

tiếp nhận ánh sáng và chuyển giao ánh sáng cho người 

khác. Nếu hành động không có niềm tin thì hành động 

mù quáng, nếu chỉ có niềm tin mà không hành động thì 

niềm tin ấy không tỏa sáng, bị lu mờ và tắt đi vì thiếu 

thực tế. 

Lời Chúa là ánh sáng, khi tin theo trong cuộc sống hằng 

ngày phải được chiếu soi cho hành động của con người. 

Niềm tin cần cho hành động và hành động cần cho niềm 

tin. Niềm tin có hành động là niềm tin sống. Hành động 

có niềm tin là hành động tuyệt vời.  

-Phêrô Trần Đình Phan Tiến ‘Bước Theo’  



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 

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 $160 

2 khuôn $140 $250 

4 khuôn $230 $410 

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 phó 

hoặc văn phòng giáo xứ.  

Tháng 9: Đức Mẹ Sầu Bi 
 

Franciscan Friars of the Atonement 

Với tình hình trong Giáo Hội hiện thời, Đức Thánh 

Cha Phanxicô kêu gọi toàn thể Giáo Hội cùng nhau 

hiệp nhất trong việc cầu nguyện và ăn chay. Theo lời 

kêu gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi sẽ có một 

buổi kinh cầu trước Thánh Thể vào Chúa Nhật, ngày 

16 tháng 9 từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối tại the 

Chapel of Our Savior (Westgate Mall), 475 Westgate 

Drive, Brockton. Các bài đọc Phúc Âm, Chuỗi Hạt 

Mân Côi và Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót sẽ là phần 

trọng tâm của buổi cầu nguyện xin Chúa tha tội lỗi 

trong Giáo Hội và chữa lành vết thương cho các nạn 

nhân bị lạm dụng tính dục. Xin đến cầu nguyện 

cùng chúng tôi dù chỉ là một giờ. Để biết thêm chi 

tiết xin gọi 508-583-8357 x13. 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


