
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 . 

 

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 

  

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 BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

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 5 tháng 1  

Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể  

Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phúc 

Tùng, Trần Ngọc Thanh, Cố Đoan  

 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 1  

Đọc sách: Chu Minh Trí, Le Hong-Dung  

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

Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan  

Thứ Bảy 4/1 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 5/1 

7:30AM – Anh 

 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Hai 6/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Ba 7/1 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 8/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 9/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Sáu 10/1 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 11/1 

 9:00AM – Anh 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 12/1 

7:30AM – Anh 

9:00AM – Việt 

11:00AM – Anh 

Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Mary Odenweller and Family 

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh 

Margaret and Philip Corrigan 

James Corrigan 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Victor Rimkus (month’s mind) 

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh  

James McDermott (7th Anniversary) 

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh  

James McDermott  

Thánh lễ 

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh  

Patrick McDermott and Family 

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Bishop Francis X. Irwin  

(month’s mind) 

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 

Kim Rojas (14th Anniversary) 

Giáo dân Thánh Bernadette 

Yolande Leon, Ernest Elizee, 

Amelie Surpris, and Violet Legros 

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên 

ngươi". 

Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các 

dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa.” 

Bài Phúc Âm: Mt 2, 1-12  

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong 

đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm 

đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới 

sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao 

của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái 

Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả 

Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các 

đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi 

mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem 

thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả 

ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ 

hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ 

xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân 

tộc của Ta". 

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ 

hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái 

họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn 

thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho 

Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà 

vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông 

phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ 

Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và 

khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ 

Người, và họ đã quz gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho 

tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và 

mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với 

Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.  

Ðó là lời Chúa. 

LỄ VẬT 
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ 

Victor Rimkus 
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QUYÊN GÓP  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Hỗ Trợ Trường Công Giáo . . . . . . . . . . $1,692 

Giáng Sinh—Linh Mục Hưu Trí. . . . . . . $9,529 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

 

 Hỗ trợ giáo xứ 

4:00PM   $893 

7:30AM   $676 

9:00AM $2,100 

11:00AM $956 

Tổng $4,625 

Ban Tổ Chức Gây Quỹ Giáng Sinh 2019 trân trọng gởi lời cảm 

tạ đến quí vị đã tham dự trong đêm dạ tiệc, các mạnh thường 

quân, và quí ân nhân đã hết lòng ủng hộ đóng góp bằng công 

sức cùng tài chánh cho chương trình gây quỹ được kết quả tốt 

đẹp.  Theo tổng kết sơ lược, số tiền thu được lần này là 

$9,917.04 để đóng góp cho giáo xứ Thánh Bernadette.  Ngoài 

ra, vì lòng hảo tâm của quí vị, chúng ta đã quyên được 

$2,160.00 cho dịch vụ giúp người nghèo, Outreach 

Program.  Thật là một món quà tình thương quí báu sưởi ấm 

mùa đông lạnh cho những người nghèo khó trong mùa Giáng 

Sinh này.  

Tuy thành công về tài chánh, nhưng thành công hơn hết là sự 

hỗ trợ nhiệt tình của hơn 100 người, chung tay góp sức, thể 

hiện sự đoàn kết, tương thân tương ái, trong cộng đoàn Kitô 

hữu. 

Một lần nữa, xin chân thành tri ân những tấm lòng nhân ái của 

quí vị. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức 

Mẹ Maria, ban xuống muôn ơn lành cho quí vị và gia đình. 

Gây Quỹ Giáng Sinh 2019 

Vé (397) $15,880.00 

Nước $2,781.00 

Bán hoa $820.00 

Tiền ủng hộ $770.00 

    Tổng Tiền Thu $20,251.00 

    Tổng Tiền Chi -$10,333.96 

    Tổng Lợi Nhuận $9,917.04 

Quỹ Cho Người Nghèo 

Thùng quyên tiền $1,440.00 

Vé số 50/50 $720.00 

     Tổng Cộng $2,160.00 

Dạ Tiệc Gây Quỹ Giáng Sinh Thánh Bernadette 

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Rylee Ann Auguste 

Avari Merci Menard 

Aiden Michael Nguyen 

đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. 

Cầu chúc cho các em sẽ luôn lớn mạnh trong 

vòng tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

THÔNG TIN 
 

Cầu Nguyện Cho Sự Sống 
Buổi Cầu Nguyện Cho Sự Sống, Tha Thứ và Chữa Lành sẽ 

được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng 1 lúc 2 giờ 

chiều tại Nhà thờ St. Mary. Đây là một phần chương trình 

của Tổng Giáo Phận nhân ngày Cầu Nguyện và Sám Hối 

Quốc Gia để ghi nhớ việc Tòa Án Tối Cao quyết định hợp 

pháp hóa việc phá thai. 

Đảm trách bởi Thầy Sáu Tom, giáo xứ sẽ cầu nguyện cho 

nhân phẩm của con người được trân trọng từ khi thụ thai 

cho đến khi chết tự nhiên, cho những ai bị tội ác phá thai 

làm tổn thương, cho những ai gần kề với cái chết và cho Hội 

Thánh được thêm thánh thiện. Xin cộng đoàn tham dự. 
Friends of the Unborn Baby Shower  
Chúng tôi sẽ đặt nôi ở sảnh ra vào nhà thờ để quyên góp 

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

vào các ngày sau 

Ngày 18 & 19 tháng 1                   Ngày 25 & 26 tháng 1 

Và dưới đây là một số món đồ qu{ 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! 
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Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua  

Ngày hôm nay Thiên Chúa tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ đến 

từ phương Đông, nghĩa là những người ở ngoài dân Chúa 

và bị người Do Thái xếp vào hàng dân ngoại. Chính vì thế lễ 

Hiển Linh có thể được coi như là lễ Giáng sinh của người 

ngoại. Tuy nhiên, qua phụng vụ chúng ta thấy được tính 

cách bi đát của chương trình cứu độ như thánh Gioan đã 

diễn tả: Ngài đã đến nơi nhà Ngài mà các người thân đã 

không tiếp nhận Ngài. 

Thực vậy, Isaia đã đưa ra những lời tiên đoán đầy phấn 

khởi về Giêrusalem vào ngày Đấng cứu thế xuất hiện. Ngày 

ấy, Giêrusalem sẽ trở thành trung tâm ánh sáng và mọi 

người từ bốn phương trời sẽ tiến về đó với muôn vàn lễ 

vật. Nhưng trớ trêu thay, vào ngày Con Thiên Chúa giáng 

sinh làm người, theo như lời tiên tri Isaia loan báo, ánh sáng 

đã chiếu trên Giêrusalem, nhưng lại chỉ có những người ở 

ngoài mới nhận ra ánh sáng ấy, còn dân trong thành thì vẫn 

tiếp tục sống trong u tối. Giêrusalem đã có thể chỉ rõ nơi 

vua dân Do Thái mới sinh ra, nhưng lại chỉ có những người 

ở ngoài mới tới thờ lạy Ngài. 

Một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời thì có chi đáng quan 

tâm. Nhưng tất cả cuộc hành trình kz diệu lại khởi đầu từ 

đó. Đêm hôm ấy, hẳn cũng đã có nhiều người nhìn lên trời, 

ngắm những vì sao nhưng lại không thấy được vì sao của 

Ngài. Cũng thế, những biến cố, những sự kiện diễn ra hằng 

ngày trên đường phố, trong xã hội. Chúng ta cũng có thể 

đọc được những sự kiện, những biến cố ấy trên cùng một 

trang báo, qua cùng một chương trình thời sự, nhưng có 

mấy khi chúng ta thấy được trong một biến cố, trong một 

sự kiện dấu chỉ về một đòi hỏi của Chúa? 

Tuy nhiên, các nhà đạo sĩ đã không chỉ bằng lòng với việc 

thấy được vì sao của Ngài. Các ông còn chuẩn bị lễ vật và 

hăm hở lên đường với một cuộc hành trình mang tính cách 

phiêu lưu, tiến tới một nơi vô định mặc dầu có ánh sao dẫn 

lối. Tin Mừng cho thấy là cũng đã có lúc không còn ánh sao 

nữa và các ông đã phải hỏi thăm về nơi các ông phải tới với 

những người không quen biết. Và không phải là không có 

những cạm bẫy. Hêrôđê có đó với tấm lòng nham hiểm 

đằng sau những lời nói đầy vẻ ân cần. Vượt không biết bao 

nhiêu dặm đường để rồi cuối cùng đứng trước một hài nhi 

yếu ớt, nhưng các ông cũng đã sấp mình thờ lạy, và dâng lễ 

vật với lòng hân hoan toại nguyện. Phải chăng đó chính là 

thái độ của một lòng tin đích thật. Các thượng tế và luật sĩ, 

mặc dù thông hiểu Kinh Thánh, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. 

Sự hiểu biết của họ như đã không đủ sức để lay chuyển họ. 

Là những người ở trong, họ đã tự đặt mình thành những kẻ 

ở ngoài. Trong khi đó, những người vẫn bị xếp vào hạng ở 

ngoài, vì đã đi theo tiếng gọi của Chúa, mà đã trở thành 

những người ở trong. Những điều chúng ta thấy và hiểu 

biết về Tin Mừng, về Đức Kitô, về Nước Trời, về ơn cứu độ, 

có đủ sức lay chuyển chúng ta đi theo tiếng gọi của Chúa 

hay không? 
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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 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 

 

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. 

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 
 

 

Thùng cho các hộp mực được để tại sảnh ra vào nhà 

thờ và trường giáo l{. 

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.  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 

Thứ hai - thứ năm         9am-3pm 

Thứ sáu   Nghỉ 

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  

Tháng Giêng: Kính Danh Thánh  

Chúa Giêsu  
"Danh huy hoàng, 
danh từ bi, danh của 
tình yêu và quyền thế! 
Nhờ Ngài mà tội lỗi 
đã được tha thứ, nhờ 
Ngài mà kẻ thù bị chế 

ngự, nhờ Ngài mà người đau ốm được lành mạnh, nhờ 
Ngài mà những ai đang đau khổ vì thử thách được 
vững mạnh và phấn khởi. Ngài đem vinh dự cho những 
ai có lòng tin, Ngài dạy bảo những người rao giảng, 
Ngài thêm sức cho những người lao nhọc, Ngài duy trì 
những kẻ chán chường" (Thánh Bernardine ở Siena).  

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 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 

 

Xin mời quý vị vào xem 

website mới của giáo xứ 

Việt: 

thanhbernadette.com 

Anh: stbernadette.us 

Mobile friendly 


