
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 
  

THÁNH BERNADETTE 
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 . 

 

www.thanhbernadette.com 

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 

  

THÁNH LỄ 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    7:30AMAnh 

     9:00AMViệt 

     11:00AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH) 

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu  9:00AM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette 

Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy  9:00AM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT) 

Thứ Ba     7:30PM 

Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette 
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 1  

Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm  

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

Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng  

 Chúa Nhật, ngày 2 tháng 2  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

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

Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên  

Thứ Bảy 25/1 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 26/1 

7:30AM – Anh 

 

11:00AM – Anh 

1:00PM – Việt 

 

Thứ Hai 27/1 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Ba 28/1 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 29/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 30/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 31/1 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 1/2 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 2/2 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Bishop Joseph Slapak (28th Anniversary)  

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên  

Giáo dân Thánh Bernadette 

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 9 GIỜ 

Ruben và Susana Chaneco  

Thánh Lễ Tết Nguyên Đán  

Maria - Giuse Tran Thi Quy 

Thứ Hai Tuần III Thường Niên  

Birthday Blessings and Thanksgiving 

for Tommie Jackson 

Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, TSHT 

Mass of Healing for Edward Corbo 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần III Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần III Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên  

Special Intention for  

Mary Odenweller and family 

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Paula Transtamar (4th Anniversary) 

Dâng Chúa Trong Đền Thờ 

Ông Bà Felipe Laureta 

Louis Pham Di Te 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Bài Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3) "Tại Galilêa các dân 

tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại". 

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 10-13. 17 “Tất cả anh em hãy đồng 

tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ.” 

Bài Phúc Âm: Mt 4, 12-23 

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 

đã tiên báo.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 

Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, 

thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, 

để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: 

"Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo 

biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân 

ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh 

sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". 

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy 

hối cải, vì nước trời đã gần đến!" 

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người 

thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, 

em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư 

phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, 

Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới 

người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði 

xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là 

Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá 

lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi 

hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo 

Người. 

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ 

trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước 

trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 

Ðó là lời Chúa. 

RAO HÔN PHỐI 
LẦN II 

Nguyen Davis Henry &  
Tran Thi Le Dung  
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Trợ Giúp Năng Lượng. . . . . . . . . . . . $1,712 

Phụ quyên tuần này: Hội Thánh Châu Mỹ Latin 

Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường 

2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$40,397 

 

 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $1,129 

7:30AM   $593 

9:00AM $1,215 

11:00AM $599 

Tổng $3,536 

THÔNG TIN 
 

Friends of the Unborn Baby Shower  
Chúng tôi có đặt nôi ở sảnh ra vào nhà thờ để quyên góp 

những tặng phẩm cho các bà mẹ và em bé cần giúp đỡ vào 

các ngày 25 & 26 tháng 1 (đây là các ngày cuối) 

Và dưới đây là một số món đồ quý vị có thể tặng (xin chỉ tặng 

đồ mới, chưa qua sử dụng): Cho bé: quần áo (đặc biệt size 

newborn và 0-3 tháng), onesies, baby lotion, shampoo, tả 

size 4, 5, và 6, baby monitors, bồn tắm, pacifiers, ect. Cho 

mẹ: Pajamas, slippers, bathrobes, maternity clothes, pillows 

and cases, paper towels, toilet paper, tissues, women‘s 

toiletries, face cloths, tooth paste/brushes, ect. Xin cám ơn! 
 

Tĩnh tâm suy ngẫm tìm hiểu ơn gọi 
Cũng như mỗi năm, năm nay Văn Phòng Ơn Gọi sẽ tổ chức 

các buổi tĩnh tâm dành cho những ai muốn tìm hiểu ơn gọi 

đến với đời sống tu sĩ vào các ngày sau:  

Nữ 18-35 tuổi 

Ngày 22, tháng 2, 2020 

St. Paul‘s Parish, Havard Square 

9am - 5pm 

Nam 18-30 tuổi 

Ngày 21-23, tháng 2, 2020 

Betania II Retreat Center, Medway, MA 

& St. John‘s Seminary, Brighton, MA 

5pm thứ sáu—1pm Chúa Nhật 

Nam 30 tuổi trở lên 

Ngày 21-22, tháng 2, 2020 

St. John XXIII Seminary, Weston, MA 

10am thứ sáu—1pm thứ bảy 
 

Liên lạc: Fr. Eric Cadin, Vocation Director, 617-746-5947 

ecadin@rcab.org  Fr. Michael Zimmerman Assistant Vocation 

Director 617-746-5969 mzimmerman@rcab.org  Fr. Carlos D. 

Suarez Assistant Vocation Director 617-746-5987 csuarez@rcab.org 

PHÂN ƯU 
Vừa được tin buồn Thân Phụ của anh Phê-rô Trần Mạnh Sơn, 

phu quân của chị Thủ Quỹ Anna Chu Kim Linh, anh Trưởng Ban 

Bảo Trì Đôminicô Trần Phi Hùng, phu quân của chị Linda, Huynh 

Trưởng TNTT, và chị Trần Thị Mừng, Giáo Lý Viên, của Giáo Xứ 

Thánh Bernadette, là Ông Cố Đa-minh Trần Văn Hải đã được 

Chúa gọi về ngày 19 tháng 01 năm 2020, nhằm ngày 25 tháng 

Chạp năm Kỷ Hợi, tại Việt Nam hưởng thọ 85 tuổi. Toàn thể 

Ban Mục Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh 

Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu với gia đình anh Trần 

Mạnh Sơn, anh Trần Phi Hùng và chị Trần thị Mừng cùng toàn 

thể tang quyến. 

Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ thương và sớm đưa Linh Hồn 

Ông Cố Đa-minh về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. 

 Thành Kính Phân Ưu 

BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 

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

Alcina Cadet  
&  Gaetan Jean 

được yên nghỉ muôn đời. 

$45,000 

Xin quý vị nhẹ tay khi dùng sách 

Breaking Bread để chúng ta có thể sử 

dụng cho đến Mùa Vọng sau. Xin 

đừng cho trẻ em vật lộn quá mạnh 

tay với sách. Nếu sách có bao màu xanh, quý 

vị không cần phải cho bìa trước vào, chỉ cần 

bìa sau vào là đủ. Xin cám ơn.  
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Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người  

Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai tại miền Galilê. Sau khi 

chịu Phép Rửa của ông Gioan tại sông Giođan (Mt 3:13-17), 

Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào sa mạc để chịu thử thách 

(Mt 4,1-11). Sau đó, khi nghe ông Gioan đã bị nộp, Người 

lánh qua miền Galilê, rồi bỏ Nadarét, đến Caphácnaum và 

từ đó, Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng (Mt 4:12-17). 

Ngay khi vừa bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn 

đệ đầu tiên (Mt 4:18-22), và dân chúng rất đông ở khắp 

miền Galilê đến để nghe Người rao giảng và được chữa 

lành (Mt 4: 23-25). 

Và rồi Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ ở miền Galilê bằng việc 

“rao giảng Tin Mừng Nước Trời” và “chữa lành hết mọi kẻ 

bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Hành động này của Đức 

Giêsu là cách hiện thực hóa lời tiên báo của ngôn sứ Isaia 

đã được Tin Mừng trích dẫn: “Hỡi Galilê, miền đất dân 

ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một 

ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng 

tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. 

Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã kêu gọi các 

môn đệ đầu tiên. Việc các ông lập tức từ bỏ mọi sự mà theo 

Người vô điều kiện là một cách đáp trả tận căn lời kêu gọi 

“hoán cải” trong lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu. Các 

ông là những người dấn thân trọn vẹn qua việc từ bỏ hoàn 

toàn nếp sống cũ, của cải vật chất, nghề nghiệp và cả những 

tương quan trần thế, kể cả cha mẹ và anh em ruột thịt để 

theo Đức Giêsu, trở thành những môn đệ “kề cận” của 

Người. 

Ơn gọi này được khởi xướng từ Đức Giêsu, nhưng để thành 

sự thì còn do thái độ đáp trả của người được gọi. Nhờ vậy, 

họ thiết lập với Đức Giêsu một sự hiệp thông sâu xa để có 

thể trải nghiệm được toàn bộ đời sống của Đức Giêsu qua 

các lời giáo huấn và hành động của Người, và tiếp tục sứ vụ 

loan báo Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân để quy tụ mọi 

người về trong một Giáo Hội duy nhất, như quy tụ “cá vào 

trong lưới”. 

Đức Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức 

hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” Sự từ bỏ mọi sự 

này như là một đòi buộc cốt yếu đối với sứ vụ của người 

làm môn đệ Đức Giêsu. Nhờ đó, họ được tự do thanh thoát 

và có thể mở ra một tương quan mới rộng lớn hơn hướng 

đến mọi người và giúp mọi người được đón nhận ơn cứu 

độ. Tin Mừng Mátthêu đã xây dựng hình ảnh người môn đệ 

như một mẫu gương lý tưởng cho mọi Kitô hữu. 

Sự dứt khoát của các ông cho thấy họ đã tìm được kho 

tàng, chân lý, lẽ sống đích thực là chính Chúa. Các ông cũng 

khám phá ra lý tưởng của cuộc đời. Vì thế, các ông đành 

mất hết và coi mọi sự là rơm rác so với mối lợi tuyệt vời là 

được biết Đức Kitô, Chúa của các ông. Từ đây, các ông 

được sống cùng và sống với Đấng là đường, là sự thật và là 

sự sống. Thật là hạnh phúc cho bốn môn đệ đầu tiên này! 

*…+ Để đạt được Nước Trời, người môn đệ phải ưu tiên số 

một cho những đòi hỏi của Nước ấy.  Phải từ bỏ tất cả quá 

khứ, quên đi dĩ vãng (x. 1 Pr 5,8-9), và nhắm thẳng vào 

tương lai để ta tiến bước. Điều này quan trọng hơn cả cha 

mẹ, anh chị em, vợ con và ngay cả mạng sống của mình 

nữa. 

*…+ Muốn theo Chúa ta phải vượt lên trên những ràng buộc 

về quyền, tiền và sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu trên hành 

trình loan báo này. Bao lâu chúng ta còn vướng bận quá 

nhiều trong những chuyện như cơm áo gạo tiền; còn đi tìm 

những điểm tựa danh vọng, an nhàn thư thái; còn lo lắng 

quá nhiều đến tình cảm riêng tư, thì bấy lâu con người 

chúng ta nặng nề và không thanh thoát trong việc làm vinh 

danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người được. 

Có được tinh thần thanh thoát và nhẹ nhàng thì chúng ta 

mới nhạy bén để làm theo sự hướng dẫn của Thần Khí chứ 

không theo xác thịt. Khi sống và lựa chọn như thế, ta mới 

xác định căn tính và mục đích của chúng ta, và Chúa mới là 

gia nghiệp của ta thực sự. 

 

Huệ Minh  
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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 Trưởng Ban Việt Ngữ 617-910-9113 thanh.tran@bc.edu 

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

Đôminicô Trần Phi Hùng Trưởng Ban Bảo Trì  617-435-1806 lindahungvyvu@gmail.com  

Phêrô Lê Hòa Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi  617-372-5305 phoale1966@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 

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, website giáo xứ và gởi cho 

Cha hoặc văn phòng giáo xứ.  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 

Thứ hai - thứ sáu   10am-4pm 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Thánh Lễ Việt 
Thứ ba mỗi tuần (trừ các ngày lễ trọng) 

Nhà nguyện        

7:30pm  

 

Mừng Xuân 2020 
 
 

Mùng 1 Tết—Cầu Bình An Cho Năm Mới 

 “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, 

tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 

37,5) 

 “Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho 

Người, vì Người lo đến anh em” (1 Pr 5,7)  

Mùng 2 Tết—Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà 

Cha Mẹ 

“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì 

tích trữ kho báu.“ (Hc 3, 3-4) 

“Ai vâng lời cha mẹ trong mọi sự sẽ 

đẹp lòng Chúa.” (Cl 3,20)  

Mùng 3 Tết—Lễ Thánh Hóa Công Ăn  

Việc Làm 

“Phaolô trồng, Apollô tưới, nhưng chính 

Thiên Chúa mới làm cho mọc lên” (1 Cr 3,6)  

“Ai không làm việc thì đừng ăn. Thế mà 

chúng tôi nghe nói trong anh em có những 

người sống vô kỷ luật, ăn không ngồi rồi, lại 

dây mình vào đủ chuyện. Đối với những 

người ấy, chúng tôi kêu mời và khuyến 

khích họ trong Chúa Kitô, hãy bình tâm làm 

việc và hãy tự tìm cách sinh nhai” (2 Tx 

3,10b-13).  

Brown Bag Lunch 
Thứ bảy, ngày 1 tháng 2  

lúc 10am tại hội trường 

mailto:vv02090@gmail.com
mailto:atran1210@gmail.com
mailto:tptran47@comcast.net


        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

 

Xin mời quý vị vào xem 

website mới của giáo xứ 

Việt: 

thanhbernadette.com 

Anh: stbernadette.us 

Mobile friendly 


