
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 
  

 

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

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 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 

LIÊN LẠC 
Cha Chánh Xứ:  

Cha Phil McGaugh  

Cha Phó Xứ:  

Cha Anthony Bùi Phong 

Cha Ixon Chateau  

Trưởng Ban Mục Vụ:  

Giuse Nguyễn Thượng Tuấn   617-955-3289  

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8) 

Ngô Huyền    575.494.8683 

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae): 

Maria Cecilia Trần Mai Hương 617.818.1980 

Phong Trào Cursillo Boston Việt, Liên Nhóm St. Bernadette 

Maria Madalena Lê Ngọc Lan 781.885.0412 

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 

  

 

www.thanhbernadette.com 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4  

Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm 

Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Cố Đoan, 

Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng 

 Chúa Nhật, ngày 5 tháng 5  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể 

Cho Rước lễ: Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên, Vũ Văn 

Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan  

Thứ Bảy 27/4 

9:00AM – Anh 

10:30AM 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 28/4 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

2:30PM – Anh 

Thứ Hai 29/4 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 30/4 

9:00AM – Anh 

10:00AM – Anh 

Thứ Tư 1/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 2/5 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 3/5 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 4/5 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 5/5 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Rước Lễ Lần Đầu 

Zilda Monteiro 

Chúa Nhật II Phục Sinh 

Special Intention for  

Valerie Carrington 

Thánh lễ 

Lễ Như Ý 

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 

Thánh Catarina thành Siêna,  

Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Mr. & Mrs. Joseph Dilon  

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh  

Lễ Như Ý 

Lễ Tang Anthony Buonopane 

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Athanasiô, Giám mục, Tiến sĩ 

Hội Thánh, lễ nhớ 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê 

Tông Đồ, lễ kính 

Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện 

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Chúa Nhật III Phục Sinh 

Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi 

Thánh lễ 

Bài Ðọc I:  Cv 5, 12-16 "Số người tin vào Chúa ngày càng 

gia tăng". 

Bài Ðọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 “Ta đã chết, nhưng 

đây Ta vẫn sống đến muôn đời.” 

Bài Phúc Âm:  Ga 20, 19-31 

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà 

các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa 

Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an 

cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay 

và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì 

xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: 

"Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai 

các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì 

tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy 

bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma 

gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu 

hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng 

tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia 

rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu 

tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc 

bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có 

Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa 

Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các 

con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con 

vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và 

xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". 

Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" 

Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, 

nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các 

môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các 

điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa 

Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà 

được sống nhờ danh Người.  

Ðó là lời Chúa. 
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QUYÊN GÓP  

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

Linh Mục Hưu Trí . . . . . . . . . . . . . . .  $9,083 

Đất Thánh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,239 

Phụ quyên tuần này: Trợ giúp năng lượng 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường 

2019 Catholic Appeal: Xin quý vị tiếp tục 

đóng góp cho quỹ Catholic Appeal của Tổng 

Giáo Phận Boston. Quỹ này giúp tài trợ nhiều 

chương trình mục vụ bổ ích trong Tổng Giáo 

Phận bostoncatholicappeal.org. 

Catholic Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .$17,307 

“Tôi muốn chết thật nghèo khó để người 
ta nói rằng: Don Bosco chết đi mà chẳng 

để lại được một nửa đồng xu.”   
--Thánh Gioan Bosco 

GIÁO LÝ  

Thêm Sức 
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5  

lúc 10:30am 
Nhà thờ Thánh Bernadette 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

     6pm-8pm  

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 

2:30pm-3:30pm 

2:30pm Chầu Thánh Thể, Lần Chuỗi Mân Côi,  

giây phút thinh lặng 

3pm Hát Kinh Lòng Chúa Thương Xót & Ban Phép Lành 

Thầy Sáu Tom Burke đảm trách 

Xin mời quý vị dùng tiệc trà dưới hội trường sau đó 

Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina  

(trích trong Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót) 

“Con hãy họa một bức ảnh giống như con đã 

thấy, kèm theo dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, 

con tin tưởng nơi Ngài”. Ta hứa rằng linh hồn 

nào tôn sùng Ta qua hình ảnh này sẽ không bị 

hư mất. Ta cũng hứa sẽ cho họ chiến thắng 

được những kẻ thù của họ trên trái đất này. 

Đặc biệt là trong giờ chết, Ta sẽ bảo vệ họ 

như chính bảo vệ vinh quang của Ta. Ta sẽ 

hiến dâng nhân loại một nguồn mạch mà từ 

đó tuôn ra những ân sủng của Lòng Thương 

Xót. Nguồn mạch đó là bức ảnh này và dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, 

con tin tưởng nơi Ngài“. Ta mong mỏi bức ảnh này phải được tôn 

sùng đầu tiên trong nhà nguyện của con, sau đó trên toàn thế 

giới”. 

Ý NGHĨA CÁC LUỒNG ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM CHÚA 

Chúa Giêsu giải thích: 

“Luồng ánh sáng trắng biểu thị Nước, dòng nước biến đổi các linh 

hồn thành công chính. Luồng ánh sáng đỏ biểu thị Máu ban sự 

sống cho các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này phát xuất từ tận đáy 

Lòng Thương Xót tha thiết của Ta được mũi đòng khai mở trên 

thánh giá. Phúc cho kẻ nào náu thân nơi đó, bởi vì cánh tay công lý 

của Thiên Chúa sẽ không đụng chạm đến họ”. 

GIỜ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT TUÔN ĐỔ 

“Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho 

các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm 

mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc 

hấp hối. Ðây là giờ cao điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối 

với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì 

đối với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.  

   --thanhlinh.net 

$30,911 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN I  

Duy Nguyen & Trang Huynh 
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Hãy xỏ ngón tay con vào đây 

Câu chuyện về người Tông đồ này, chúng ta đã từng nghe 

biết. Và khi muốn chế nhạo ai, nhiều khi chúng ta bảo họ 

cứng lòng tin như Thôma. Nhưng thật sự, Thôma vẫn là 

một vị thánh Tông đồ và người đáng kính phục hơn chúng 

ta tưởng. Ít nhất người cũng hơn chúng ta nhiều. Theo Tin 

Mừng Gioan, Thôma là vị Tông đồ có suy nghĩ sáng sủa và 

nhiệt tình quả cảm. Khi Ðức Giêsu nói với các môn đệ 

rằng: con đường Người đi, sau này họ cũng sẽ đi. Thôma 

liền thưa: nhưng chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm 

sao biết được đường lối của Thầy? (14,5). Nhưng dù vậy, 

khi thấy Chúa dứt khoát muốn lên Giêrusalem, không kể 

chi đến những nguy hiểm đang chờ, Thôma đã bảo anh 

em: Nào cả chúng ta nữa hãy lên Giêrusalem chịu chết với 

Người. Một tính tình như vậy chỉ đáng khen, chứ có gì là 

đáng chê. 

Riêng trong câu chuyện hôm nay, thoạt tiên Thôma có vẻ 

như là người Tông đồ duy nhất không muốn tin việc Chúa 

sống lại. Ðó chỉ là lối thuật truyện của tác giả Tin Mừng 

thứ tư. Những sách Tin Mừng khác cho biết lúc đầu nhiều 

môn đệ không muốn tin như vậy. Nhưng Gioan khi kể 

chuyện thích nói đến "một" người để làm nổi bật ý nghĩa 

lên. Ông có lý để chọn Thôma vì người Tông đồ này, như 

ta đã nói, có óc suy nghĩ sáng sủa. Những môn đệ khác đã 

được thấy Chúa; còn ông, ông cũng muốn được hân hạnh 

đó, nếu có thể được. Và hơn nữa, ông muốn có bằng 

chứng xác thực hơn kiểu cách anh em mô tả. Ông muốn 

được mắt thấy tay sờ. Gioan mô tả thái độ của ông như 

vậy để khẳng định rằng: niềm tin của các Tông đồ vào việc 

Chúa sống lại căn cứ vào những cơ sở thật chắc chắn. 

Ðó là chủ đích của cả đoạn Tin Mừng Gn 20. Từ đầu chí 

cuối, tác giả muốn nhấn mạnh: niềm tin vào việc Chúa 

sống lại phát xuất từ những sự kiện không chối cãi được. 

Gioan và Phêrô chỉ tin sau khi đã thấy mồ trống và các 

khăn liệm xác. Maria Magđala chỉ nhận ra Thầy đã sống lại 

sau khi nghe rõ tiếng Thầy gọi tên mình. Mọi Tông đồ 

khác, kể cả Thôma, con người có suy nghĩ sáng sủa, cũng 

chỉ công nhận Chúa đã phục sinh khi đã nhìn thấy Người. 

Ðức tin của các Tông đồ có cơ sở chắc chắn. Họ thật là các 

chứng nhân của việc Chúa sống lại. 

Thành ra kết câu chuyện về Thôma cũng giống như chuyện 

về Maria Magđala. Cả hai đều vắng mặt khi những người 

khác được "ơn". Ðiều ấy thúc đẩy họ khao khát được ơn 

lớn hơn. Và quả thật, Chúa đã thưởng công những tâm 

hồn cậy tin. Maria đã được hơn Gioan và Phêrô vì Chúa đã 

hiện ra với bà và thân mật dịu dàng gọi tên bà. Thôma 

cũng vậy, ông được Chúa hiện ra cho một mình ông, nếu ta 

nói được như thế. 

Còn câu Chúa nói: "Bởi thấy Ta, con đã tin; phúc cho 

những ai không thấy mà tin", không thể làm Thôma buồn, 

vì ông thuộc thế hệ các Tông đồ, những người đã thấy và 

đã tin. Ai dám bảo thế hệ ấy không có phúc? Chính Chúa 

đã có lần nói với họ: Phúc cho chúng con vì được xem 

thấy, nghe thấy bao điều mà các tiên tri vua chúa không 

được thấy và nghe. Họ có phúc vì đã thấy và đã tin, đang 

khi có bao kẻ cũng thấy mà không tin. Ðức tin không chỉ 

căn cứ vào những điều đã thấy. Bọn Biệt phái có mắt mà 

như mù. Nên Thôma đã thấy và đã tin, thì đã có phúc rồi. 

Và chắc chắn niềm vui của ông thật đã to lớn khi thấy Chúa 

hiện ra và nói với mình. Câu nói kia không nhắm ông nữa, 

nhưng hướng về độc giả sách Tin Mừng và chúng ta hết 

thảy. Chúng ta không thuộc thế hệ những người mắt thấy, 

mà chúng ta tin, thì chúng ta là những người có phúc. Có 

phúc vì đã được ơn Chúa ban, vì đức tin, cuối cùng, là ơn 

ban của Chúa. Người ban cho những ai Người đã tiền định.  

Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm  
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Ban Mục Vụ 
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn Trưởng Ban Chấp Hành 617-955-3289  nguyentuan242@gmail.com 

Giuse Trần Phúc Tùng  Phó Nội Vụ   508-468-7871  Tung1958@gmail.com 

Giuse Trần Ngọc Thanh Phó Ngoại Vụ   508-488-8400  ThanhKatrinaTran@hotmail.com 

Đaminh Trần Chí Hiếu  Thư Ký    617-939-6753  papytran@yahoo.com 

Anna Chu Kim Linh  Thủ Quỹ   781-600-5196  linhchu@hotmail.com 

GB Nguyễn Quốc Thông Trưởng Ban Phụng Vụ  781-821-0212  daklakjn@yahoo.com 

Luca Lê Bình (Bruce)  Trưởng Ban Tiếp Tân  617-899-0032  lebruce83@yahoo.com 

Giuse Lê Trí Đức  Trưởng Ban Thông Tin 781-473-0216  email@ducle.info 

Têphano Trần Công Luận Trưởng Ca Đoàn   617-448-5731  emeved@yahoo.com  

Giuse Trần Văn Thành  Ban Việt Ngữ   617-910-9113  thanh.tran@bc.edu 

Teresa Ngô Huyền  Ban Giáo Lý   575-494-8683  hngo1993@gmail.com 

Đôminicô Trần Phi Hùng Trưởng Ban Bảo Trì   617-435-1806  linda.nguyen@verizon.net 

Phêrô Lê Hòa   Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi 617-372-5305  phoale@gmail.com 

Lời Của Cha Xứ 

Đang trong mùa mừng Chúa Phục Sinh, 

chúng ta không quên cảm ơn những giáo 

dân đã đóng góp giúp chúng ta có một 

Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua sốt 

sắng tuyệt vời. Nhiều thành viên trong 

giáo xứ đã giúp trong việc lên kế hoạch, chuẩn bị 

cung thánh, tham gia hội đoàn, mục vụ khác nhau để 

đóng góp vào các ngày lễ. Tôi rất phấn khởi vì số 

đông giáo dân đến tham dự các Thánh lễ ở cả hai 

giáo xứ. Hy vọng các hoa trên cung thánh sẽ nhắc 

nhở chúng ta đến niềm vui và hy vọng mà Chúa Phục 

Sinh mang đến. Chúa Giêsu đã phục sinh!  

     Cha Phil 

Viếng Hài Cốt Thánh Vianney 

Được tín nhiệm bởi Đền Thánh Ars, 

Pháp, Knights of Columbus sẽ mang trái 

tim Thánh John Vianney đến Boston từ 

ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. 

Dưới đây là lịch viếng:  

Thứ ba, ngày 30 tháng 4 

Cathedral of the Holy Cross I Boston  

Giờ viếng: 3pm-10pm 

Thánh lễ 7pm 

Thứ tư, ngày 1 tháng 5 

Archdiocesan Pastoral Center I Braintree 

Giờ viếng: 8am-3pm 

Thứ tư, ngày 1 tháng 5 

St. John Paul II Shrine of Divine Mercy I Salem 

Giờ viếng: 6pm-10pm 

Thứ năm, ngày 2 tháng 5 

Blessed Sacrament Church I Walpole.  

Giờ viếng: 9am-6pm. Thánh lễ 8:30pm 

bit.ly/Vianney19 

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.  



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

Cần thợ nail biết làm bột và 

chân tay nước, làm full hay 

part time đều được. 

Vùng Brockton cách  

Randolph 15 phút. 

Mọi chi tiết liên lạc  

781-727-2504 


