
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) 

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, 7-9 "Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui 

mù và què quặt". 

Bài Ðọc II: Dt 5, 1-6 “Con là tư tế đến muôn đời theo 

phẩm hàm Menkixêđê.” 

 

Bài Phúc Âm: Mc 10, 46-52  

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành 

Giêricô cùng với các môn đệ và một 

đám đông, thì con ông Timê tên là 

Bartimê, một người mù đang ngồi 

ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe 

biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền 

kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con 

vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và 

nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu 

to hơn: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi". 

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta 

gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, 

Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, 

đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: 

"Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy 

Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, 

đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy 

được và đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10  

Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm  

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 4 tháng 11 

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể   

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

Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan 

Thứ Bảy 27/10 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 28/10 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 29/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 30/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 31/10 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Anh 

Thứ Năm 1/11 

9:00AM – Anh 

12:10PM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Sáu 2/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 3/11 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 4/11 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật XXX Thường Niên 

Felipe and Rizalina Laureta 

Thánh lễ 

Harry Dares (month’s mind) 

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên  

Gretchen Swanson 

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên 

Steve Richards 

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Vọng) 

Các Thánh Nam Nữ 

Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Mary‘s 

Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Mary‘s 

Lễ Các Thánh Nam Nữ  

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện 

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Margaret Buonopane 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên 

Charles, Gertrude, and Ann Marie 

Swanson 

Thánh lễ Tưởng Nhớ 

Thánh lễ Tưởng Nhớ 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Raphael Gornielle 
được yên nghỉ muôn đời. 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ quyên tuần này: Trợ giúp phí năng 

lượng 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh 

Đường  

LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$26,770 

 Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên 

4:00PM $991 $423 

7:30AM $815 $372 

9:00AM $1,365 $775 

11:00AM $1,122 $602 

Tổng $4,293 $2,172 

THÔNG BÁO 

Bake Sale - Ngày Bầu Cử 
Thứ ba, ngày 6 tháng 11 từ 7am-8pm 

Nếu quý vị có thể ủng hộ các loại bánh ngọt, xin mang 

tới vào các ngày giờ sau. Xin gói, dán nhãn và ghi giá 

tiền trên mỗi gói bánh. 

 Văn phòng: Thứ hai, ngày 5 tháng 11 từ 9am-3pm 

 Hội trường: Thứ hai, ngày 5 từ 5pm-7pm và thứ 

ba, ngày 6 bất cứ khi nào trước 6pm 

Nếu quý vị nào có thể giúp vào ngày Bake Sale, xin liên lạc 

pmbmjackson@gmail.com 781.986.6755  

Hành Hương Đến Ireland 
Xin mời quý 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, năm 2019 
 

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 quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin vui 

lòng đến gặp Deacon Tom 

Giữa tháng 11 là hạn chót để điền đơn 

St. Mary‘s Craft Fair 
Thứ bảy, ngày 10 tháng 11 từ 8:30am-3:00pm 

Hội trường Thánh Mary tại 211 North Main Street 

VIỆT NGỮ  

GIÁO LÝ  

LỚP 1-8 (Anh):  

Chúa Nhật  9:45AM-10:45AM  Trường giáo lý 

LỚP 1-5 (Việt):  

Chúa Nhật  11AM-12:15PM  Trường giáo lý 

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 

LỚP VIỆT NGỮ:  

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

  

  

RAO HÔN PHỐI  
LẦN II 

 Melissa Santos & Ryan Parker 
LẦN II 

 Thao Thi Thu Nguyen & 
Trong Phuoc Nguyen 

LỄ Các Thánh Nam Nữ 

Lễ Trọng & Lễ Buộc 

 

 

 

 

 

 
 

Thứ tư, ngày 31 tháng 10  

7:30pm (Lễ Vọng - Anh) tại St. Bernadette’s 

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 

9am (Anh) tại St. Mary’s 

12:10pm (Anh) tại St. Mary’s 

7:30pm (Việt) tại St. Bernadette’s 
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"Anh muốn Ta làm gì cho anh?" 

*…+ “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Ðức Giêsu cũng hỏi 

mỗi người trong chúng ta như thế! Người mù đã không 

thể trả lời cách nào khác hơn, là: “Thưa Thầy, xin cho tôi 

có thể nhìn thấy được!” Anh ta biết mình bị mù. Và anh 

cũng biết là không còn gì đẹp đẽ và quan trọng hơn là 

anh ta lại có thể nhìn thấy được. Còn chúng ta, chúng ta 

trả lời thế nào câu hỏi của Chúa? 

Có lẽ đối với chúng ta, trước hết chúng ta sẽ phải bắt 

đầu câu trả lời: “Thưa Thầy, xin cho con biết được là con 

đang bị mù!" Hay: "Thưa Thầy xin cho biết là con đang 

thiếu thốn những gì!” Phải chăng chúng ta không cần 

phải cầu xin như thế? Chúng ta không biết mình đang bị 

mù, đang thiếu thốn gì sao? Nhất thiết chúng ta phải 

cầu xin cho mình được thực sự sáng mắt? Vâng, theo 

thiển ý, tôi nghĩ rằng đó là điều chúng ta cần phải cầu 

xin cùng Chúa! 

Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy bực mình về con cái 

chúng ta, vì chúng quá kén chọn, đến nỗi nhiều bậc cha 

mẹ đã phải than phiền: “Ngày nay người ta chẳng còn 

biết phải cho con cái điều gì nữa!” Cũng vậy, nhiều khi 

các ông bà nội / ngoại cũng đã than thở trước ngày sinh 

nhật của các cháu mình: “Ngày nay chúng nó đã có tất 

cả rồi, nên chẳng biết phải lấy gì làm quà cho chúng nó 

nữa!” Nhưng có phải thực sự các cháu của họ đã có tất 

cả rồi chăng? 

“Thưa Thầy, xin cho con biết được điều con - chúng con 

- đang thiếu thốn!” Dĩ nhiên, chúng ta còn thiếu rất 

nhiều thứ: Tương lai, công ăn việc làm, sự bảo đảm an 

ninh khỏi trộm cắp, kiếm cho con cái một chỗ học hành 

gần nhà, không mắc phải những chứng bệnh nan y nguy 

tử, không bị tàn tật, không bị rơi vào hoàn cảnh luôn 

luôn phải nhờ vả kẻ khác, v.v... Vâng, đó là những 

nguyện vọng cần phải tỏ bày cùng Chúa. Nhưng phải 

chăng chúng ta chỉ thiếu thốn những điều đó thôi sao? 

Chúa đã dạy chúng ta phải cầu xin cho mình có đầy đủ 

lương thực hằng ngày! Thiên Chúa sẽ không bao giờ xua 

đuổi bất cứ ai đang trong cơn túng cực và khó khăn mà 

biết chạy đến kêu xin Người. Trái lại Người còn muốn 

ban cho chúng ta nhiều hơn nữa, chứ không chỉ có 

lương thực hằng ngày mà thôi. Với lương thực hằng 

ngày, Người muốn ban cho chúng ta sự sống, sự sống 

của Người, sự sống thiên đàng tràn đầy hạnh phúc. 

Chúng ta có náo nức khao khát được tiếp cận Thiên 

Chúa và những gì Người hứa ban cho chúng ta không? 

Chúng ta có ý thức được rằng tội lỗi chúng ta đã chia lìa 

chúng ta khỏi Thiên Chúa và vì thế chúng ta phải xa 

tránh bằng sự ăn năn hối cải không? Cả trong cuộc sống 

của những người đạo đức cũng không thiếu những mù 

lòa mà chính đương sự không hề biết. Vì thế, “Thưa 

Thầy, xin cho con nhận biết điều con đang thực sự thiếu 

thốn” phải luôn luôn sống động trên môi miệng mỗi 

người chúng ta! 

Lm. Nguyễn Hữu Thy  
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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 

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 

“Điều duy nhất nơi tôi khiến tôi hãnh diện là tôi 
thấy nơi tôi chẳng có gì để hãnh diện.” 

Thánh Catherine Genoa 

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 hoặc văn phòng giáo xứ.  

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. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện  

6pm-8pm  

Tham Gia vào Liên Cộng 

Đoàn Hai Giáo Xứ 
Cộng đoàn hai giáo xứ giáo xứ 

chúng ta đang cần thêm sự tham 

gia giúp đỡ của nhiều thiện nguyện 

viên mới. Nếu trong quý vị ai có chuyên môn hoặc 

quan tâm về một mặt nào trong sinh hoạt giáo xứ, 

xin liên lạc Cha hoặc nhân viên văn phòng. Tương 

lai tươi sáng của giáo xứ và các con em phụ thuộc 

vào lòng hảo tâm và hy sinh của mỗi người chúng 

ta. 

We Are One 
Xin CÁM ƠN tất cả những ai đã có mặt 

để giúp đỡ và tham gia trong buổi tiệc 

We Are One vào ngày Chúa Nhật tuần 

rồi. 

Có rất nhiều các thành viên từ cả hai 

giáo xứ Thánh Mary và Thánh Bernadette đã làm việc 

cùng nhau để cho buổi tiệc này được diễn ra thành 

công. Chúng ta đã được thưởng thức nhiều món ăn 

đặc trưng từ nhiều dân tộc khác nhau cùng với các 

màn biểu diễn âm nhạc vô cùng đặc sắc.  Nếu quý vị 

không có dịp tham dự năm nay, mong rằng chúng tôi 

sẽ được gặp quý vị trong năm tới. 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

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 email@ducle.info 

  6 Tháng 1 Năm 

1 khuôn $90 $160 

2 khuôn $140 $250 

4 khuôn $230 $410 

Nửa trang $450 $810 

Một trang $810 $1,450 


