
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 

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 22 tháng 9  

Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên 

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

Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng  

 Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9  

Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy 

Cho Rước lễ: Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan, 

Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên 

Thứ Bảy 21/9 

 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 22/9 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 23/9 

 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 24/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Tư 25/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 26/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 27/9 

 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 28/9 

9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 29/9 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thánh Matthêu, Tông Đồ, Tác Giả  

Tin Mừng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Elizabeth “D” Marotta 

Chúa Nhật XXV Thường Niên 

Jack MacDonald (2nd Anniversary) 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Brian Griffin (3rd Anniversary)  

Thánh Piô thành Pietrencina (Thánh Piô 

Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ  

Prayer and Mass of Remembrance  

for Lina O. Moyo 

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên 

Mass of Thanksgiving for Janine 

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Vixentê Phaolô *Vincent de 

Paul+, Linh mục, lễ nhớ 

Mass of Thanksgiving for 

Joseph Giovanni Lefils 

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Jude Transtamar (5th Anniversary) 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên 

Eleanor and Giuseppe DiGiusto 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Maria Goncalves and Eduino Afanso 

Bài Ðọc I: Am 8, 4-7 "Chống lại những kẻ lấy tiền mua 

người nghèo". 

Bài Ðọc II: 1 Tm 2, 1-8 “Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho 

mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ.” 

Bài Phúc Âm: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}  

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền 

của được.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

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

người phú hộ kia có một người quản l{, và người này bị tố 

cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản l{ đến 

và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ 

công việc quản l{ của anh, vì từ nay, anh không thể làm 

quản l{ nữa'. Người quản l{ nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm 

thế nào, vì chủ tôi cất chức quản l{ của tôi? Cuốc đất thì 

không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, 

để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về 

nhà họ'. 

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ 

nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 

'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy 

văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh 

hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' 

Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy 

rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ 

khen người quản l{ bất lương đó đã hành động cách khôn 

khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn 

khéo hơn con cái sự sáng. 

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối 

mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ 

đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.} 

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc 

lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc 

lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của 

gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? 

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét 

chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ 

nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi 

tiền của được". Ðó là lời Chúa. 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Trùng Tu Thánh Đường. . . . . . . . . . .$2,122 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Năng Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Hỗ Trợ Trường Công 

Giáo 
 

 

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$23,734 

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. 

Xin cám ơn. 
 

$30,911 

THÔNG TIN 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $866 

7:30AM   $804 

9:00AM $1,781 

11:00AM $845 

Tổng $4,297 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

     6pm-8pm  

Tháng 8—Kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria 

Khóa Virtus 
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 
 

Brown Bag Lunch 
Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 lúc 10 giờ sáng  

tại hội trường  

Brown Bag Lunch là việc thiện nguyện dành cho các 

em từ lớp 1 đến lớp 8. Mỗi thứ bảy đầu tháng, các em 

sẽ chuẩn bị các bữa ăn trưa để mang đến cho người 

vô gia cư ở MainSpring Shelter, Brockton.  
 

 

Hành Hương Theo Bước Chân Thánh Phaolô 
Theo bước chân Thánh Phaolô cùng với Cha Phil 

McGaugh và Thầy Sáu Tom Burke. 

Khởi hành từ Boston ngày 13 tháng 3 và trở về 

ngày 24 tháng 3. Đoàn sẽ tham quan đất nước Hy 

Lạp và Thổ Nhĩ Kz—thành phố Athens, 

Thessaloniki, Ephesus và Corinth, ect. bao gồm 3 ngày trên du 

thuyền đến các đảo của Hy Lạp—Mykonos, Crete, Patmos, ect. 

Để tìm hiểu thêm chi tiết hoặc xem tờ rơi, xin gặp Cha Phil và 

Thầy Tom. 

Liên lạc Thầy Tom 781.885.1234  

email deacontom2000@yahoo.com 
 

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  

Cathedral of the Holy Cross, Boston 

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10  

Lúc 3 giờ chiều 

Sẽ có nghi thức tái tuyên lời thề hôn phối trong Thánh lễ. 
Các cặp vợ chồng xin ghi danh tại bit.ly/WeddingAnniversaryMass19 

hoặc vào Family Life Page tại BostonCatholic.org. 
 

Những Ai Cần Giúp Đỡ 
Chương trình Từ Thiện (Outreach Program) của giáo xứ tặng gift 

card cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu qu{ vị hay 

người quen của mình đang trong hoàn cảnh này, xin liên lạc văn 

phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc tothongtin.vn@gmail.com. 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN III 

Stephanie Tetreault  
& Bryce Mulso 

“Đừng sợ bất cứ một chuyện gì. Ngược 
lại, nghĩ rằng mình hạnh phúc vì được 

xem là xứng đáng và hãy tham dự vào các 
đau đớn của Thiên Chúa làm Người..” 

Thánh Pio Năm Dấu  
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Người Quản Lý Bất Lương 

Nghe xong dụ ngôn này chúng ta không khỏi thắc mắc 

tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi một kẻ xấu xa và bảo 

chúng ta nên bắt chước cách xử sự của hắn. Và nếu để 

{ chúng ta sẽ nhận thấy không phải chỉ lần này mà còn 

trong nhiều lần khác, Chúa Giêsu đã đề cập tới cách 

thức cư xử của người xấu kẻ ác: 

Chẳng hạn như khi so sánh việc phân xử của Thiên 

Chúa với một ông quan tòa bất chính, hoặc bảo chúng 

ta phải khôn ngoan như con rắn. Dĩ nhiên Chúa không 

bảo chúng ta noi theo lối sống bất công, hung dữ, xảo 

trá và lừa đảo, nhưng Chúa chỉ nói tới sự khéo léo của 

tên quản l{ này mà thôi. 

Điều chính yếu là bài học mà Ngài nhằm tới: Hãy khéo 

léo phục vụ nước trời như con cái thế gian phục vụ các 

công việc của họ. Từ đó Chúa đưa chúng ta sang việc 

xử dụng tiền của cho phải phép. Tên quản l{ được nói 

tới ở đây là một người quan trọng, giữ chức vụ lớn 

trong một nông trại, hắn được chủ trao phó cho việc 

xử dụng gia tài, nhưng hắn phải làm theo { chủ. Việc 

phung phá tiền bạc là điều trái với { chủ và phải được 

điều chỉnh lại. 

Ở đây, chủ không còn tín nhiệm hắn nữa vì hắn bị tố là 

kẻ bất lương, gian trá, lừa đảo và không đáng tin cậy 

nữa. Trước sự kiện xảy ra, hắn đã suy nghĩ về tương lai 

và đã đưa ra những tính toán khéo léo. Hắn tỏ ra mình 

là một kẻ khéo làm, khéo xoay sở cả về phương diện 

tốt lẫn phương diện xấu. Chính sự khéo léo này lại làm 

cho hắn thêm bất lương hơn. Hắn giảm số nợ của 

những người vay mắc ông chủ: một trăm thùng dầu thì 

chỉ còn phải trả năm mươi thôi. Một trăm giạ lúa thì chỉ 

còn phải trả tám mươi thôi. Từ lề lối hành động của tên 

quản l{ bất trung, Chúa nhận xét về thái thế nhân tình: 

- Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn 

ngoan hơn con cái sự sáng. 

Con cái đời này là những kẻ chỉ biết đến cuộc sống hiện 

tại và hoạt động nhằm đến những của cải vật chất mà 

thôi. Trái lại, con cái sự sáng là những người đón nhận 

tinh thần của Chúa, con cái đời này đã xử dụng mọi 

cách thức để đạt tới mục tiêu, vậy con cái sự sáng cũng 

phải biết sử dụng sự vật đời này một cách khôn khéo 

để chiếm lấy niềm hạnh phúc nước trời. 

Một sự vật đời này gần gũi và căn bản nhất, đó là tiền 

của. Tiền của, nếu không biết sử dụng, nó sẽ trở nên 

một ông chủ hà khắc, bóp chết những tình cảm kính 

mến đối với Thiên Chúa và yêu thương đối với tha 

nhân. 

Trái lại, nếu biết sử dụng đúng mực, nó sẽ đem lại 

nhiều lợi ích, chẳng hạn dùng tiền của để làm phúc bố 

thí cho kẻ nghèo, để tạo lấy những người bạn chân 

thành, một mai sẽ bênh vực cho chúng ta trước ngai 

tòa của Chúa. 

Đằng khác, tiền của còn là một vật trắc nghiệm lòng 

trung tín của các môn đệ đối với Chúa. Căn cứ theo 

cách thức sử dụng để biết các ông là những người 

trung tín hay phản bội, chân thành hay gian dối, vì ai 

trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc 

lớn, ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong 

việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc 

tiền của gian dối, thì ai sẽ trao phó của chân thật cho 

các con... 

Nên nhớ rằng, chúng ta chỉ là những người quản l{, còn 

Chúa mới là chủ. Vậy chúng ta phải biết xử dụng tiền 

bạc và những phương tiện vật chất cho phù hợp với { 

muốn của Thiên Chúa. 

Để kết luận, tôi xin nhắc lại nơi đây một câu danh ngôn 

Tây phương, như một lời khuyên trong vấn đề xử dụng 

tiền bạc: 

“Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng cũng là một ông 

chủ hà khắc.” 

Sưu tầm 
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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.  

HẸN GẶP LẠI 
Cha đến rồi lại đi, Chúa Giêsu vẫn không thay đổi 

Thời gian trôi qua rất nhanh khi ta đang vui vẻ. Ba năm qua của 

tôi bên cộng đoàn thật là đầy hồng phúc, niềm vui và phần 

thưởng. 
 

Tôi tưởng mình sẽ ở đây dài lâu hơn và tôi muốn ở lại thật lâu, 

nhưng như Kinh Thánh đã nói „Tâm trí con người nghĩ ra đường 

lối, còn Ðức Chúa hướng dẫn từng bước đi“ (Châm Ngôn 16:9) 

Người ta có thể mang một người ra khỏi Randolph nhưng không 

thể mang Randolph ra khỏi người đó, nghĩa là qu{ vị sẽ luôn ở 

trong tâm trí cũng như lời kinh nguyện của tôi và ngược lại. 
 

Từ trong tâm mình, tôi xin biết ơn mỗi người trong qu{ vị rất 

nhiều vì đã rất hào phóng với tôi trong việc chia sẻ đức tin, 

những yêu thương, những đau buồn và qu{ vị đã giúp làm mới 

con người tôi qua nhiều cách, giúp tôi trở nên một con người tốt 

hơn, một Kitô hữu tốt hơn, và một linh mục tốt hơn. Và tôi cũng 

thành thật xin lỗi, nếu tôi đã không trân trọng qu{ vị, xin tha lỗi 

cho tôi. “Tôi chỉ có thể đi qua cuộc đời này có một lần. Vì thế, 

bất cứ việc tốt nào tôi có thể làm, bất cứ sự tử tế nào tôi có thể 

cho đi, xin hãy cho tôi được thực thi ngay từ phút này. Đừng để 

tôi hờ hững hay trì hoãn, bởi tôi không thể sống thêm một lần 

nữa” -Stephen Grellet. Lời cầu nguyện là một trong những món 

quà tuyệt nhất mà ta có thể nhận được. Không mất tiền mua 

nhưng mang lại thật nhiều lợi ích. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện 

cho nhau và dâng lên Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.  

Pax Vobiscum 

Fr. I. Ixon Chateau 

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 
 

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. 
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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 


