
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 12 tháng 5  

Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng 

Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu, Trần Ngọc 

Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai  

 Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5  

Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành 

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

Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng  

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

Alice Ego 
được yên nghỉ muôn đời. 

Thứ Bảy 11/5 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 12/5 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 13/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 14/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 15/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 16/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 17/5 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 18/5 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 19/5 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Lễ Hiền Mẫu 

Chúa Nhật IV Phục Sinh 

Lễ Hiền Mẫu 

Lễ Hiền Mẫu 

Lễ Hiền Mẫu 

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh 

Ketirde Joseph 

Thánh Matthias, Tông Đồ 

Mass of Thanksgiving for good health 

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh 

Edward and Joan Daley 

Wedding Anniversary Remembrance  

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Mary Walsh (10th Anniversary) 

Chúa Nhật V Phục Sinh 

Mary McKinnon 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Joseph Mongerard 

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52  "Ðây chúng tôi quay về phía 

các dân ngoại". 

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17 “Chiên Con sẽ thống trị họ, và 

dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống.” 

Bài Phúc Âm:  Ga 10, 27-30  

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được 

sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai 

có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban 

cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp 

được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một". 

Ðó là lời Chúa. 
 

Cầu Nguyện: Lạy  Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết 

để cứu chúng con khỏi chết đời đời và ban lại cho chúng 

con ơn làm con Chúa. Chúa là Mục Tử nhân lành luôn 

dẫn dắt, quan phòng và sẵn sàng tha thứ khi chúng con 

lỗi lầm. Xin cho chúng con thấy được Chúa yêu thương 

chúng con vô cùng để chúng con luôn trung thành tin 

yêu Chúa. Amen. 

Ngày Hiền Mẫu, xin chúc các bậc làm mẹ một 

ngày lễ đầm ấm bên gia đình và luôn nhận được  

nhiều hồng phúc từ Thiên Chúa và trợ giúp của 

Mẹ Maria trong vai trò rất quan trọng của mình. 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Trùng Tu Thánh Đường . . . . . . . . . . . . $2,374 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Phụ quyên tuần sau: Hỗ Trợ Trường Công 

Giáo 
 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM $1,067 

7:30AM $761 

9:00AM $1,772 

11:00AM $881 

Tổng $4,483 

THÔNG BÁO 

Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 lúc 7pm 

Tại Nhà nguyện 

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  

$30,911 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III  

Duy Nguyen & Trang Huynh 
 
 

LẦN I 

Duy Le & Lan Nguyen 

GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 

Thông Báo Bế Giảng Trường Giáo Lý và  
Chương Trình Việt Ngữ-ESL 

      Kính Mời qu{ phụ huynh và Cộng Đoàn tham dự chương trình 
Bế Giảng của trường Giáo L{ và chương trình bế giảng lần thứ 10 
của chương trình Việt Ngữ lúc  2:00 chiều, Chủ Nhật 19 tháng 
Năm, 2019, tại Hội Trường Nhà Xứ. Sự hiện diện qu{ báu của qu{ 
vị là niềm khích lệ cho học sinh, và  biểu tỏ sự quan tâm cụ thể 
của qu{ vị đến việc học giáo l{ và đời sống đức tin của con em 
trong giáo xứ, việc bảo tồn và truyền đạt tiếng Việt và văn hoá 
Việt Nam cho con cháu chúng ta tại Hoa Kz, cách riêng quanh 
vùng chúng ta đang sinh sống.    

   Các sinh hoạt tôn giáo và xã hội trong cộng đồng người Việt 
Nam tại Hoa Kz sẽ không tồn tại được bao lâu nữa nếu con cháu 
chúng ta không còn liên hệ tình cảm và văn hoá với cội nguồn 
Việt Nam.  Ngôn ngữ là sợi giây ràng buộc con cháu chúng ta với 
cội nguồn. 

     Chương trình bế giảng gồm phát thưởng cho học sinh giỏi, 
phát thưởng thi luận văn viết về cội nguồn, học sinh trình diễn 
văn nghệ, và kết thúc bằng bữa tiệc thân hữu.  

     Cha quản nhiệm và toàn ban Giáo L{ và Việt Ngữ tha thiết kính 
mời qu{ vị tham dự và mong được chào đón qu{ vị tại chương 
trình. 

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc Mới 
Thứ hai đến thứ năm                             9am-3pm 

Thứ sáu                                      Không làm việc 
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Bản sắc của một cộng đoàn Kitô giáo 

(Suy niệm của Lm. Nguyễn Hữu Thy) 

…*T+rong khi đối chất với những người phê bình và 

những đối thủ của Người, Ðức Giêsu đã dùng tới hình 

ảnh người mục tử và đoàn vật, để nói lên tính chất gắn 

bó mật thiết giữa Người và các tín hữu, những “con 

chiên” thuộc về “đàn chiên” của Người và do Người 

chăn sóc. Một câu hỏi đã từng làm bận tâm vị thánh sử 

và cộng đoàn Kitô hữu là: Tại sao nhiều người Do-thái 

chối từ Ðức Giêsu và không tin nhận giáo l{ của Người, 

mặc dù Người đã ngày đêm đi khắp mọi miền đất nước 

của họ để rao giảng Tin Mừng Cứu Ðộ cho họ, thương 

yêu và chữa lành mọi bệnh tật cho họ, cũng như Người 

đã không ngần ngại làm phép lạ cho bánh hóa nhiều để 

nuôi sống họ? Thánh sử Gioan chỉ tìm thấy một câu trả 

lời duy nhất, là: Bởi vì họ không muốn! Bởi vì họ không 

chịu thoát ra khỏi cái bóng đen của chính mình và không 

chịu tin vào lời rao giảng và các việc làm của Người, 

những việc làm đã mặc khải cho họ biết Người là Ðấng 

nào. 

Ðối với những người Do-thái đã từ chối không muốn tin 

nhận Người, Ðức Giêsu đã trình bày cho họ thấy được 

thái độ của các con chiên của Người: Chúng luôn biết 

nghe và đón nhận tiếng Người, nghĩa là chúng tin vào 

Người. Dĩ nhiên đức tin chân chính và sâu xa không 

dừng lại nơi sự tuyên xưng bằng môi miệng suông mà 

thôi, nhưng nó được chứng mình qua thái độ sống cụ 

thể: Luôn sẵn sàng cùng Ðức Kitô đồng hành trên con 

đường của Người! 

Nhưng đức tin đó không hề là con đường một chiều 

thuộc về phía người tin, nhưng nó kiến tạo một tương 

quan hoàn toàn mới mẻ giữa Ðức Giêsu và các tín hữu 

của Người: Người lo lắng chăm sóc họ, Người biết rõ họ, 

Người tin tưởng họ và gắn bó mật thiết với họ. Người 

ban cho họ cuộc sống hạnh phúc trên nơi vĩnh cửu. Và 

những gì Người ban, Người cũng che chở bảo vệ như 

thể một kho báu vậy! 

Ở đây, Ðức Giêsu hoàn toàn phó thác mọi sự nơi Cha 

Người, Ðấng ở trên Trời. Người và Chúa Cha là một! Do 

đó, tất cả những gì Ðức Giêsu nói và hành động, Người 

đều nói và hành động với uy quyền của Thiên Chúa Cha! 

Ðiều đó càng làm cho những lời rao giảng của Ðức Giêsu 

mang một giá trị tuyệt đối. Vì thế ai tin nhận Người, thì 

có thể chắc chắn được rằng mình cũng được chính Thiên 

Chúa công nhận và chấp nhận. Ngược lại, ai chối từ Ðức 

Giêsu, thì đương nhiên cũng “nói không” cùng chính 

Thiên Chúa. Như thế, vấn đề được đặt ra ở đây là sự cứu 

rỗi hay sự bất hạnh, sự sống hay sự tiêu diệt. Ðó là quan 

điểm của thánh sử Gioan về cộng đoàn Kitô giáo. 

Vậy, ngày nay dựa theo quan điểm đó chúng ta có nhận 

thấy mình là cộng đoàn Kitô hữu nữa hay không? 

Ðức tin không phải là con đường một chiều. Ðức tin tạo 

nên sự thông hiệp với Ðức Kitô và với nhau. Phải chăng 

điều đó cũng là một thực tại trong cộng đoàn Ðức Kitô 

nơi chúng ta đang sống? Phải chăng trong giáo xứ chúng 

ta thường đã mong đợi quá nhiều nơi những người 

khác, như nơi: Cha Quản Xứ, ban hành giáo xứ, các hội 

đoàn, các giáo lý viên, v.v…, nói tắt: nơi “những người có 

trách nhiệm”? Còn đâu là sự đóng góp và sự dấn thân 

của mỗi người trong chúng ta cho cộng đoàn? Chúng ta 

có sống đức tin của mình một cách đầy xác tín, hầu có 

thể trở nên nhân chứng cho Ðức Kitô giữa lòng đời hay 

không? Chúng ta có sống đức tin của mình sao cho 

người khác phải lưu { và tìm hiểu tại sao chúng ta tin và 

chúng ta tin ai không? 

Qua Phép Rửa và nhờ đức tin tất cả chúng ta thuộc về 

một đại gia đình, gia đình Ðức Kitô. Nhưng gia đình này 

chỉ có thể tồn tại được nhờ vào sự cùng đồng trách 

nhiệm, sự tha thứ và lòng yêu thương trọn vẹn. Vì như 

Chúa đã phán: “qua đó thế gian sẽ nhận biết rằng, các 

con là môn đệ của Thầy” (Ga 13,35).  
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Ban Mục Vụ  

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 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 qu{ vị và các em chọn lựa. 

Friends of the Unborn 
Thánh Bernadette sẽ quyên góp các 

quà tặng để giúp đỡ các em bé, bà mẹ 

trong cảnh khó khăn vào các ngày cuối 

tuần 11-12 tháng 5 và 18-19 tháng 5. 

Qu{ vị cũng có thể giúp đỡ tài chánh nếu muốn. 

Những đóng góp của qu{ vị sẽ rất có { nghĩa trong 

việc giúp các bà mẹ chọn sinh con thay vì phá thai. 

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 K{ 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 Trưởng Ban Việt Ngữ 617-910-9113 thanh.tran@bc.edu 

Teresa Ngô Huyền Trưởng Ban Giáo L{ 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 

Maria Võ Nguyên Tường Vi Trưởng Ban Ẩm Thực 781-353-1145 vv02090@gmail.com 

Phêrô Trần Ngọc Ánh Ban Cố Vấn  atran1210@gmail.com 

Joachim Trần Phúc Trưởng Ban Cố Vấn 781-784-6499 tptran47@comcast.net 

Phêrô Trần Công Thành Ban Cố Vấn 857-204-7602 petercongtran@hotmail.com 

Lời Cảm Tạ của Bà Karen 

Kính Chào Cha, 

Con xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến với 

Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa người Việt tại 

giáo xứ Thánh Bernadette, đã yêu thương và hỗ trợ 

con trong những năm tháng qua. Con thật xúc động 

trước sự giúp đỡ chân tình của mọi người và nhận thấy 

rằng bản thân con là người được nhiều ân phúc không 

những là được làm việc chung mà còn được cầu nguyện 

cùng với mọi người. Giáo Xứ Thánh Bernadette thật 

may mắn khi được Cha và cộng đoàn dân Chúa Việt 

Nam gọi đây là nhà của mình!  

Xin vui lòng chuyển đạt những dòng này đến với tất cả 

mọi người với lòng biết ơn từ tận đáy lòng của 

con.  Con cũng xin cảm ơn chậu cây Phong Lan tuyệt 

đẹp và tấm hình lộng thật xinh xắn. Thật buồn cười vì 

chỉ có Chúa mới biết ai đã để tấm hình này vào! 

Con mong mỏi Cha và anh chị em tiếp tục cầu nguyện 

cho con trong hành trình mới sắp tới và hy vọng gặp lại 

anh chị em ở giáo xứ này, nơi mà chúng ta gọi là nhà. 

Hồng ân Thiên Chúa, 

Karen  

mailto:vv02090@gmail.com
mailto:atran1210@gmail.com
mailto:tptran47@comcast.net
mailto:petercongtran@hotmail.com
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        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

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 

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 


