
 

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 

Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41 "Thiên Chúa đã tôn Người 

làm Chúa và làm Ðấng Kitô.” 

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 20b-25 “Anh em đã trở về cùng Ðấng 

canh giữ linh hồn anh em.” 

Bài Phúc Âm: Ga 10, 1-10  

"Ta là cửa chuồng chiên.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng 

các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, 

nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. 

Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ 

được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng 

kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và 

dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, 

và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ 

không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng 

không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn 

này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ 

Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta 

là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều 

là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, 

ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra 

vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ 

đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến 

để cho chúng được sống và được sống dồi dào". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Ban đêm hầu như tất cả mọi nhà đều đóng cửa 

lại. Nhà có cửa đóng then cài chắc chắn thì chủ nhà ngủ 

mới yên giấc và tài sản trong nhà mới được bảo vệ… 

Nhưng tìm đâu trên đời nầy một thứ cửa đủ vững chắc và 

kiên cố có thể bảo vệ tâm hồn con người được bình an và 

giúp cho linh hồn họ được an toàn trước những đợt tấn 

công ác liệt của ác thần? Cửa nào có thể bảo vệ tâm linh 

con người khỏi bị công phá bởi vô vàn hung thủ của thế 

gian? 

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ cho thấy Ngài là 

thứ Cửa như thế. Ngài nói: "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, 

thì sẽ được cứu rỗi", tức là được bảo vệ. Ngài là cửa đóng 

lại để bảo vệ đoàn chiên trong chuồng được an toàn, 

không bị trộm cướp và ác thú giết hại. 

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có nhiều cạm bẫy 

của ác thần, nhiều nọc độc của văn hoá sự chết, nhiều 

cám dỗ tệ hại lôi kéo nhân loại vào vòng sa đoạ như trong 

thế kỷ hôm nay. Vô vàn sách báo xấu xa, phim ảnh đồi 

trụy, tư tưởng độc hại, lối sống thác loạn; được quảng bá 

khắp nơi trên thế giới, được tung lên mạng lưới điện toán 

toàn cầu làm sai lệch méo mó lương tâm con người, khiến 

họ xem tội ác là chuyện bình thường, xem việc phá thai, 

mẹ giết con là điều chính đáng, xem hôn nhân đồng tính là 

lẽ tự nhiên, xem việc huỷ hoại đời sống chung thuỷ của vợ 

chồng là điều đơn giản và cần thiết... 

Trước những nguy cơ khủng khiếp như thế đang đe doạ 

nhân loại trên khắp thế giới, chỉ có một lá chắn vững chắc, 

một cánh cửa an toàn, một thành trì kiên vững là Chúa 

Giêsu Chúa. Giáo huấn của Ngài là tấm Cửa che chắn đoàn 

chiên được an toàn không kẻ thù nào xâm hại được, nếu 

chiên của Ngài biết đón nhận giáo huấn của Ngài. 

Cửa mở ra để dẫn đưa vào đồng cỏ thiêng liêng 

Không chỉ đóng lại để bảo vệ chở che, Cửa Giêsu còn mở 

ra để mở lối cho nhân loại tiến vào đồng cỏ thiêng liêng. 

Các vị đại thánh trong Giáo Hội như Phanxicô Átxidi, 

Phanxicô Xaviê, Têrêxa Hài Đồng Giêsu của những thế kỷ 

trước hay những nhân vật tầm cỡ như Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, Mẹ Têrêxa Calcutta thời nay, nhờ được 

dẫn vào nuôi ăn trong cánh đồng cỏ thiêng liêng nầy nên 

đã được trở thành những vĩ nhân của nhân loại và những 

thánh nhân sáng ngời trong Hội Thánh. 

Nhân loại hôm nay như đàn chiên đói khát, đói khát lương 

thực tinh thần cách khẩn thiết, nhưng tiếc thay, còn lắm 

người chưa chấp nhận bước qua Cánh Cửa Giêsu để được 

dẫn vào đồng cỏ tốt tươi. 

  Lm Trần Ngà  
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Cha Chánh Xứ 

This year as we celebrate Good Shepherd 

Sunday, we are not able to be with each other. 

This corona virus has reaped havoc with our 

everyday activities. All of us are experiencing a 

sense of loss on many different levels. I miss not 

being with you. This is a good time to look at the 

Sunday readings and what we are thankful for 

each day.  

Jesus is the Good Shepherd who seeks to lead us 

to everlasting life. On this day please pray that 

each of us will come to understand how the 

example of Jesus’ obedience and the 

resurrection speak to our everyday living. Today 

is a good day to realize how much we need each 

other. The resurrection is known in how we 

experience the events of life and how we 

respond whether it is through repentance and 

showing forgiveness or being there for others. 

Now is a time we need to be checking on each 

other and making sure that others are okay as 

well. We preach the meaning of resurrection by 

how we show concern for Others, particularly 

people who might not have what God has given 

to us. Do we check on people we might not like 

or understand? When we give people the benefit 

of a listening ear and heart, we are the ones who 

will grow in many ways. In seeking to care for 

souls we must share the blessings that God has 

given to us with others. This virus outbreak is 

offering us an opportunity to show others what 

the resurrection truly means to us.  

Thank you: I continue to marvel at the ways that some 

of you are trying to provide for the needs of our parishes 

and collaborative. We have a long road ahead of us.  

 

Tháng 5: Tháng Kính Đức Mẹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha mời gọi đọc kinh Mân Côi 

trong gia đình, lời kinh giúp vượt qua đại dịch 

Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, 

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc kinh 

Mân Côi chung tại gia đình, hoặc đọc riêng, để 

được hiệp nhất và vượt qua đại dịch. Đức 

Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh 

cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào cuối buổi 

đọc kinh Mân Côi. 
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QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ tiếp tục đóng góp cho 

giáo xứ trong thời gian không có Thánh lễ. Tất cả mọi đóng góp dù ít 

hay nhiều đều mang ý nghĩa lớn lao. Cha Phil sẽ là người kiểm tra 

mailbox mỗi ngày vì văn phòng đã đóng cửa. Xin chân thành cám ơn. 

Văn phòng: 1020 North Main St, Randolph, MA 02368. 

 Quyên góp tuần rồi: $1,860 

Quyên góp Online: Qua chương trình 90 Ngày Cho Giáo Xứ (90 Days 

Now - For Your Parish) Tổng Giáo Phận đã lập một hệ thống để quý vị 

có thể đóng góp qua mạng. Xin vào trang https://

bcatholic.sites.bostoncatholic.org/form/giving-form?fid=4916 và 

chọn Saint Bernadette Parish (Randolph) trong menu. Xin cám ơn. 

THÔNG TIN 

Sẽ không có Thánh lễ cho đến khi có  

thông báo mới 

Cả hai nhà thờ và văn phòng thuộc Liên Giáo Xứ St. Bernadette’s và 

St. Mary’s bắt buộc phải tiếp tục đóng cửa. Sẽ không có Thánh lễ 

cho cộng đoàn cùng tham dự. Thay vào đó liên giáo xứ sẽ phát trực 

tiếp các Thánh lễ. 

Chương Trình Từ Thiện Giáo Xứ 
Nếu quý vị hay người mình quen biết có ai lâm cảnh khó khăn do 
dịch bệnh hay lý do nào khác. Xin liên lạc giáo xứ qua email 
tothongtin.vn@gmail.com (thông tin sẽ được bảo mật) để được 
nhận hỗ trợ. 

Nếu quý vị có điều kiện ủng hộ chương trình từ thiện của giáo xứ, xin 
ký check cho Saint Bernadette memo „Outreach“ và gởi cho văn 
phòng. Xin cám ơn. 

Randolph Public Schools... cung cấp bữa sáng và trưa miễn 

phí tại một số địa điểm khác nhau. Xin xem chi tiết tại website 
www.randolph.k12.ma.us 

Randolph Food Pantry...  phân phát thực phẩm cho các cư 

dân Randolph với Randolph ID, không đòi hỏi nhiều thủ tục như 
trước.  
Địa điểm: 1 Turner Lane. Thứ hai 12:30-2:30pm và 6-7:30pm 

Thánh Lễ Trực Tiếp (Việt) 
 

Chúa Nhật 

9:00am 

Thứ ba hằng tuần 

7:30pm 

www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/ 

thanh-le-viet-nam-livestream/  
 

Thánh Lễ Trực Tiếp (Anh) 

Xin quý vị xem tại  

trang Facebook của Saint Mary’s 

ALLELUIA! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!  

“Mỗi khi có điều gì bất mãn hoặc khó 

chịu xảy đến, anh em hãy nhớ lại Chúa 

Kitô đã chịu đóng đinh và hãy nín 

lặng.” Thánh Gioan Thánh Giá 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

Tìm hiểu và đóng góp tại crosscatholic.org 

masstimes.org 

Website cung cấp thông tin về giờ lễ, 

Chầu Thánh Thể, và giờ giải tội ở 

nhiều nơi trên thế giới 


