
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 49, 1-6 “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn 

trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc 

đến tên tôi". 

Bài Ðọc II: Cv 13, 22-26 “Tôi không phải là Đấng mà 

anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và 

tôi không đáng cởi dép cho Người.” 

Bài Phúc Âm: Lc 1, 57-66.80 "Tên cháu là Gioan.” 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ 

một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như 

vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, 

và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng 

bà mẹ lên tiếng nói : "Không, phải đặt tên cháu là 

Gioan."  Họ bảo bà : "Trong họ hàng của bà, chẳng ai 

có tên như vậy cả."  Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, 

xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.  Ông xin một 

tấm bảng nhỏ và viết : "Tên cháu là Gioan." Ai nấy 

đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, 

ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.  Láng giềng ai 

nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp 

miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự 

hỏi : "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả 

thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. 

Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân 

Ítraen. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 6  

Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên 

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 1 tháng 7 

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể   

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

Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện 

Thứ Bảy 23/6 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

  

 

Chúa Nhật 24/6 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 25/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 26/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 27/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 28/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 29/6 

 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 30/6 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 1/7 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Arziela Rosa Lomba  

(31st Anniversary) 

Benvinda and Cesar Reis 

Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita 

Anna Martignetti (3rd Anniversary)  

Thánh lễ 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên 

Lễ Như Ý 

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên 

James E. McElroy (35th Anniversary) 

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Irênê, Giám Mục, Tử Đạo  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, 

Tông Đồ, lễ trọng 

22nd Wedding Anniversary blessings 

for Lunie and Sarcenas Jean Philippe 

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật XIII Thường Niên 

Lễ Như Ý  

Thánh lễ 

Regina Eweka (month’s mind) 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn của 

Patricia Gray 
& 

Helen O’Leary 
được yên nghỉ muôn đời. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền Bá Sứ Điệp Tin Mừng  . . . . . . $522 

Phụ quyên tuần này: Chương Trình Từ 

Thiện của giáo xứ 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh 

Đường 
 

TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC 

APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã 

quyên được $29,253 cho quỹ Tiếng Gọi 

Công Giáo 2018. Xin cám ơn các đóng góp 

của qu{ vị để hỗ trợ hàng trăm mục vụ của 

Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cần phải quyên 

thêm $1,714 để đạt được chỉ tiêu $30,967 

của năm nay. Nếu chưa có dịp đóng góp, 

xin qu{ 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 $1,059 $398 

7:30AM $882 $432 

9:00AM $2,240 $783 

11:00AM $857 $308 

Tổng $5,038 $1,921 

  

  

RAO HÔN PHỐI  

LẦN I 

 Sarah Fannon  

 & Seamus Curry 

Lễ Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, 29/6 
Thiên Chúa là một mầu nhiệm, mà việc Ngài làm cũng là một mầu 

nhiệm con người không tài nào hiểu nổi. Thánh Phaolô gọi sự khôn 

ngoan của Thiên Chúa là “sự khôn ngoan mà không một thủ lãnh 

nào của thế gian này đã biết” (1 Cor 2:8). Việc Thiên Chúa chọn một 

ngư phủ thất học và bồng bột làm thủ lãnh Hội Thánh, và một người 

bắt đạo cuồng tín để truyền giáo là một việc điên rồ trước mặt thế 

gian, “vì thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận ra Thiên 

Chúa trong sự khôn ngoan của Ngài, nên Ngài đã có { dùng sự điên 

rồ của lời rao giảng để cứu những người tin” (1 Cor 1:21). Chúng ta 

chỉ có thể hiểu được Thiên Chúa nhờ ân sủng và qua cặp mắt Đức 

Tin. Tin rằng Ngài làm được tất cả mọi sự. Tin sắt đá như hai Thánh 

Phêrô và Phaolô. *…+ 

Các ngài dạy chúng ta điều gì?  

Qua cuộc đời các ngài, Thánh Phêrô và Phaolô đã dạy chúng ta rất 

nhiều điều. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chúng ta theo 

gương các ngài thực hành được hai điều chính thôi thì chắc các ngài 

cũng vô cùng vui sướng trên trời.  

a) Làm mọi sự vì vinh danh Chúa.– Ngày nay sở dĩ chúng ta có nhiều 

chia rẽ trong Hội Thánh, trong các cộng đoàn, các giáo xứ vì nhiều 

người trong chúng ta đang làm việc vì tư lợi và hư danh. Nếu theo 

gương hai Thánh Tông Đồ, quên mình và làm tất cả mọi sự để Thiên 

Chúa được vinh danh thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng vượt được 

mọi khó khăn và sẽ dễ lôi kéo nhiều người khác về với Chúa. Muốn 

như thế, chúng ta phải “không còn sống theo những tình dục con 

người, nhưng theo thánh { của Thiên Chúa” (1 Phr 4:2)... 

b) Can đảm đứng lên bảo vệ và rao truyền chân lý. - Giống như thời 

đại các ngài, con người thời nay cũng đang thờ ngẫu tượng là tiền 

tài, danh vọng và những thú vui xác thịt. Họ đang “theo những dục 

vọng của lòng họ, theo những điều ô uế, để họ cùng nhau làm nhục 

thân thể của họ. Họ đã đổi chân l{ của Thiên Chúa để lấy sự giả trá. 

Họ đã tôn kính và thờ phượng những loài thụ tạo, thay vì Ðấng Tạo 

Hoá” (Rm 1:24 -25). Họ cũng “theo dục tình đồi bại. Phụ nữ của họ 

đã đổi những liên hệ tự nhiên lấy những liên hệ trái tự nhiên. Ðàn 

ông cũng thế, bỏ liên hệ tự nhiên với phụ nữ để nôn nao thèm 

muốn lẫn nhau. Ðàn ông làm việc tồi bại với đàn ông” (Rm 1:26 -27). 

Họ đang tìm cách đạp đổ gia đình là nền tảng của xã hội bằng cách 

gán cho nó một định nghĩa mới. Họ đang nhân danh “quyền chọn 

lựa của phụ nữ” để giết hại hàng triêu trẻ em trong lòng mẹ mỗi 

năm. Không những thế họ còn muốn dạy những điều này cho trẻ 

em, và thay đổi luật pháp để biến những điều này thành những 

quyền căn bản ngõ hầu khoá miệng những ai muốn vạch rõ chân l{ 

cho họ. Là Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ chống lại “nền văn hoá sự 

chết này” dù phải chịu mọi thiệt thòi hay phải chết như các ngài đi 

nữa. *…+ Phaolô Phạm Xuân Khôi 
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Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên 

Hẳn rằng nhiều người trong chúng ta đã được nghe câu 

chuyện ngụ ngôn của Lafontiane về con ếch và con bò. 

Câu chuyện ngụ ngôn ấy đại khái như thế này: 

Ngày kia con ếch nhìn thấy một con bò thật to lớn và vĩ 

đại, thật cực kỳ và hết ý. Thế là con ếch liền mong sao 

cho mình cũng được to lớn và vĩ đại, cực kz và hết { như 

vậy. 

Từ tư tưởng biến thành hành động, từ ước muốn đi tới 

việc làm, con ếch bắt đầu uống nước cho bụng mình 

được phình to. Cứ thế, cứ thế, nó uống mãi uống hoài, 

nhưng vẫn chưa to được bằng con bò. Nó lại tiếp tục 

uống. Và rồi một tiếng nổ vang lên. Bụng nó vỡ tan 

thành từng mảnh nhỏ. 

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy từ thẳm sâu cõi lòng, 

ai cũng muốn được người khác để { tới và lên tiếng ca 

tụng. Ai cũng muốn nâng mình lên chứ chẳng ai lại thích 

hạ mình xuống. Ai cũng ươm mơ giấc mộng của Adong 

Evà, đó là được trở nên bằng Thiên Chúa. 

Có một câu danh ngôn đã xác quyết như sau: 

- Tham vọng của các nhà chính trị là được để lại một vài 

dòng về mình trong lịch sử. 

Nếu so sánh với Gioan Tiền hô, chúng ta thấy thái độ 

của chúng ta hoàn toàn trái ngược với thái độ của thánh 

nhân, bởi vì lập trường của thánh nhân đó là: Ngài cần 

phải lớn lên còn mình phải nhỏ đi. 

Trong khi đó, chúng ta lại dồn mọi nỗ lực, mọi cố gắng 

vào việc làm cho bản thân mình được to lớn, được vĩ 

đại, được cực kỳ, được hết ý, còn Thiên Chúa thì bị nhỏ 

đi, bị cho ra rìa và bị đứng bên lề cuộc đời của chúng ta. 

Thánh Gioan Tiền hô đã nói và đã làm. Trước hết, để 

Thiên Chúa được lớn lên trong tâm hồn mình, thì như 

Tin mừng đã ghi lại: ngay từ thời niên thiếu, thánh nhân 

đã vào trong hoang địa, sống một cuộc sống khắc khổ, 

ăn châu chấu với mật ong rừng, để có đủ thời gian và 

thinh lặng cần thiết hầu kiết hiệp với Thiên Chúa. 

Một khi đã có Thiên Chúa ở trong lòng, thánh nhân còn 

đem Ngài đến cho người khác và muốn cho Ngài cũng 

được lớn lên trong tâm hồn của họ. 

Chính vì thế, thánh nhân đã xuất hiện bên bờ sông 

Giócđan, rao giảng việc sám hối ăn năn, chỉ bảo cho dân 

chúng biết những sai lỗi và khuyết điểm của họ, để họ cố 

gắng uốn nắn sửa đổi, nhờ đó cởi bỏ con người cũ để 

mặc lấy con người mới, cũng như nhờ đó dọn đường 

đón mừng Đấng Cứu Thế. 

Và khi Đức Kitô đi ngang qua, thánh nhân đã long trọng 

giới thiệu Ngài cho đám đông: 

- Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian. 

Mặc dù đã qui tụ được nhiều môn đệ và đông đảo dân 

chúng, thánh nhân cũng đã sẵn sàng để cho họ bước 

theo Đức Kitô, không hề ngăn cản, không hề buồn phiền, 

không hề tức tối. 

Và khi Đức Kitô bắt đầu rao giảng Tin mừng, thì vai trò 

của thánh nhân thực sự nhỏ đi, bản thân của thánh 

nhân thực sự chìm vào kiếp sống tù đày và tăm tối, để 

rồi cuối cùng đã kết thúc bằng một cái chết đau đớn. 

Còn chúng ta thì sao? 

- Là người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận phải có Chúa 

trong tâm hồn và phải mang Chúa đến cho người khác. 

- Là người Kitô hữu, chúng ta phải trở nên những tiền 

hô, dọn đường Chúa đến trong cuộc đời mình, cũng như 

trong cuộc đời người khác. 

Vì thế, mỗi người chúng ta hãy hồi tâm xét mình, hãy tự 

vấn lương tâm xem chúng ta đã làm được những gì để 

Đức Kitô thực sự lớn lên trong tâm hồn chúng ta cũng 

như thực sự lớn lên trong tâm hồn những người chung 

quanh? 

http://giaophanvinhlong.net/Le-Sinh-Nhat-Thanh-Gioan

-Tay-Gia.html 
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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 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  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 qu{ vị và các em chọn lựa. 

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  

  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  

THÔNG BÁO 

Kỷ Niệm 25 & 50 Năm Thành Hôn 

Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. mời gọi tất cả các 

cặp vợ chồng mừng 25 & 50 năm ngày thành hôn đến 

dự Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn tại  

St. Mary Parish 

133 School St, Waltham 

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 lúc 4:00pm 

Các cặp vợ chồng xin ghi danh tại 

www.bostoncatholic.org/WeddingAnniversaryMass/. 

Người thân hay bạn bè đến tham dự không cần ghi 

danh. 



        

        

        

        

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 


