
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 1:00PM. 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 
  

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 Antôn Bùi Phong 

Cha Ixon Chateau  

Trưởng Ban Điều Hành:  

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 

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 8  

Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành  

Cho Rước lễ: Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê 

Nguyên, Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng  

 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 8  

Đọc sách: Le Hong-Dung, Chu Minh Trí 

Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần 

Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức  

Thứ Bảy 17/8 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 18/8 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 19/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 20/8 

 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Tư 21/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 22/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 23/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 24/8 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 25/8 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Yvonne Therese Laine, Jacob Eli 

Monprenier, Gerta Jean Pierre 

Chúa Nhật XX Thường Niên 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Thánh lễ 

Ceferino H. Dime 

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên 

William Sullivan (14th Anniversary) 

Thánh Bênađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ 

Hội Thánh 

Lumena Dorval (birthday 

remembrance) 

Thánh Piô X, Giáo Hoàng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Đức Trinh nữ Maria Nữ Vương 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên 

Lễ Như Ý 

Thánh Batalômêô, Tông Đồ 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Jim Donahoe (birthday remembrance) 

Chúa Nhật XXI Thường Niên 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ 

Gerald Cruz 

Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10 "Ngài đã sinh ra tôi làm người 

bất thuận sống trên vũ trụ". 

Bài Ðọc II: Dt 12, 1-4 “Chúng ta hãy kiên quyết xông ra 

chiến trận đang chờ đợi ta.” 

Bài Phúc Âm: Lc 12, 49-53  

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự  

chia rẽ.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy 

đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn 

biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, 

và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 

Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế 

gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy 

đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một 

nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người 

chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống 

đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; 

mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối 

mẹ chồng". Ðó là lời Chúa. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, để được sự bình an của Chúa 

trong cuộc sống, chúng con phải chấp nhận từ bỏ tội 

lỗi, từ bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ... Xin Chúa thêm 

sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm, dứt 

khoát chọn lựa cho mình tình yêu chân chính và sự 

bình an vĩnh cửu của Chúa. Amen. 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III 

Dung T. Nguyen & 
Khanh M. Nguyen 

 
LẦN II 

Nguyen Pham & 
Reggie Dorvilus 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Trùng Tu Thánh Đường. . . . . . . . . . .$2,223 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Năng Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Chương Trình Giáo Lý 

 

 
 

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$23,711 

Xin qu{ 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, xin vào trang 

bostoncatholicappeal.org để tìm hiểu thêm. 

$30,911 

THÔNG TIN 

Tiệc Chia Tay Cha Ixon 
Xin mời qu{ vị tham dự tiệc chia tay Cha Ixon và cám ơn Cha đã 

phục vụ hai giáo xứ Thánh Bernadette và St. Mary‘s trong thời 

gian qua.  

Thứ bảy, ngày 24 tháng 8  

Vào lúc 5pm tại Hội trường St. Bernadette‘s 

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 8  

Vào lúc 9am, 11am và 12:30pm 

Tại Hội trường St. Mary‘s 

Nếu quý vị muốn đóng góp món ăn, xin mang đến hội trường 

ngày 24/8 từ 11am đến 1pm hoặc trước Thánh lễ. 

Khóa Virtus 
Thứ bảy, ngày 14 tháng 9 lúc 9:00am 

Giáo xứ St. Mary 

Thứ tư, ngày 23 tháng 10 lúc 6:00pm 

Giáo xứ St. Bernadette 

Các thiện nguyện viên trên 18 tuổi cần học khóa này một lần. 

Khóa học miễn phí. Xin ghi danh tại  

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_0.cfm?theme=0 
 

Lễ Mừng Kính Thánh Bernadette 
 

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9, 2019 

Nhà thờ Thánh Bernadette 

Xin qu{ vị dành ngày này để đến dự lễ mừng kính 

Thánh Bổn Mạng của Giáo Xứ chúng ta 

Các thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ thêm 

 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $947 

7:30AM   $770 

9:00AM $1,552 

11:00AM $656 

Tổng $3,925 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

     6pm-8pm  

Tháng 8—Kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria 

Tháng 8—Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 
Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ (Có thể đọc ban sáng mỗi ngày) 

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự 

sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự 

khó Chúa định, có { đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi 

mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy. 

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ 

cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con 

Mẹ. 

Lạy xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi 

người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba 

Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. 
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Thầy đến để đem sự chia rẽ 

Trong suốt thời kz rao giảng 

công khai, Đức Giêsu vẫn 

không ngừng bày tỏ sứ mệnh 

của Người là quy tụ, đưa 

những con chiên lạc về đàn, 

những người đang tản mác 

về một mối. Ai cũng hiểu như thế. Vậy mà, trong bài Tin 

Mừng, Đức Giêsu lại quả quyết: "Anh em tưởng rằng 

Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo 

cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự 

chia rẽ" (Lc 12,51). Tại sao Đức Giêsu lại nói đến chia rẽ? 

Phải chăng Người tự mâu thuẫn? 

Để trả lời điều này, chúng ta phải vượt qua cái nhìn quá 

"tầm thường" về Đức Giêsu. Bình an, tình yêu ... Đúng, 

nhưng trước đó là phải đương đầu với những khó khăn, 

phải chiến đấu, và phải liều mạng nữa. Bình an không 

phải là được yên thân, tránh được những trở ngại, 

nhưng là chiến thắng, là vượt ra khỏi, là dám sống 

những giá trị lớn lao. Bởi vì nếu không như thế, bình an, 

Nước Trời là thứ dễ dàng quá, chỉ cần ngồi không cũng 

có được. Chỉ sau khi vượt qua cái chết Đức Giêsu mới 

thực sự chúc bình an cho các môn đệ. Và đó là bình an, 

là tình yêu của con người đã đi qua những đau khổ lớn 

lao nhất, kể cả cái chết. Đã có lần Đức Giêsu cho biết 

rằng, chỉ những người nào mạnh mới được vào Nước 

Trời, và như thế phải bước qua cửa hẹp. 

Bình an Đức Giêsu trao tặng không giống bình an của 

trần gian. Muốn được hưởng bình an ấy, chúng ta phải 

đi theo Đức Giêsu, trên chính con đường Người đã đi, 

đó là dám phiêu lưu, dám liều mạng. Người đi theo Đức 

Giêsu là người phải chọn lựa, phải đấu tranh, ngay cả 

với những người thân quen nhất. Người đi theo Đức 

Giêsu phải dám hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả, để chỉ chọn 

lựa một mình Người. Người đi theo Đức Giêsu là kẻ 

bước trên con đường chênh vênh, đầy khó khăn, nhưng 

vẫn tràn đầy niềm vui và hy vọng vì biết rằng mình 

không bị vấp ngã. Đức Giêsu vẫn đi bên cạnh và như vậy 

họ được bình an. 

Do đó, sự quy tụ mà Đức Giêsu mong muốn không phải 

là một thứ hoà hợp nhạt nhẽo, vô vị, nhưng là một sự 

chọn lựa tích cực, một sự nỗ lực với tất cả khả năng của 

mình. 

Cuộc đời người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu. Chiến 

đấu để bảo vệ ngọn lửa giữa những bão táp. Chiến đấu 

để đem ngọn lửa thắp sáng lên trong mọi ngõ ngách, 

mọi bí ẩn của tâm hổn. Chiến đấu để đưa ngọn lửa về tới 

đích. Chiến đấu để đạt được bình an, thứ bình an đích 

thực, bởi vì Đức Giêsu đã giao hoà thế gian với Thiên 

Chúa khi chịu đóng đinh trên thập giá. 

(theo P. Claudel.)  
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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 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 lindahungvuvu@gmail.com 

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 

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

Thứ sáu   Nghỉ 

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.  

Câu Hỏi Thăm Dò—Kế Hoạch Mục Vụ 
Giáo xứ Thánh Bernadette và St. Mary‘s đã chính 

thức trở thành Liên Giáo Xứ từ 13 tháng trước. 

Một trong những việc cần làm là phải soạn thảo ra 

kế hoạch mục vụ cho Liên Giáo Xứ. Nhóm phụ 

trách việc này gồm 12 thành viên đến từ hai giáo 

xứ và tên các thành viên đã được đăng trên tờ 

thông tin trước đây. 

Nhiệm vụ của nhóm là xác định mục tiêu hướng 

đến cho Liên Giáo Xứ trong những năm tới. Để có 

thể làm được công việc này, chúng tôi cần tìm hiểu 

tình hình của hai giáo xứ.  Và không cách nào tốt 

hơn là đến hỏi từng giáo dân trong giáo xứ. Nên 

chúng tôi đã soạn một loạt câu hỏi thăm dò ngắn 

dành cho các giáo dân. Xin qu{ vị vui lòng hoàn 

thành để cho phép chúng tôi có thể bắt đầu công 

việc của mình. 

Đây là những cách để hoàn thành đơn thăm dò: 

 Online: xin vào trang https://

www.surveymonkey.com/r/disciplesinmission  

 Điền đơn giấy để xung quanh nhà thờ: xin chỉ 

dùng cách này nếu qu{ vị không thể điền đơn 

qua máy tính hoặc điện thoại bởi vì chúng tôi 

không có đủ nhân lực để lấy những thông tin 

điền trên giấy và đưa vào máy tính. 

 Tiếng Việt: sẽ có đơn tiếng Việt trong vài tuần tới 

Nếu qu{ vị có thắc mắc hoặc đóng góp { kiến xin liên lạc 

ourplanwritingteam@gmail.com. 

Xin chân thành cám ơn và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện 

cho tương lai của Liên Giáo Xứ chúng ta.  

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 
 

mailto:vv02090@gmail.com
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mailto:tptran47@comcast.net
mailto:ourplanwritingteam@gmail.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 sang tiệm nails vùng 
West Brockton/Easton line—

good location. Tiệm rộng, 
đẹp, rent rẻ, parking lot rộng. 
5 bàn 5 ghế, 1 phòng wax & 1 

phòng facial 
Máy giặt & sấy đầy đủ. 

781-727-2504 

Xin mời quý vị vào xem website mới của giáo xứ 
 

Việt: thanhbernadette.com 

Anh: stbernadette.us 

Mobile friendly 


