
 

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 8, 5-8. 14-17 "Các ngài đặt tay trên họ, và 

họ nhận lãnh Thánh Thần.” 

Bài Ðọc II: 1 Pr 3, 15-18 “Người đã chết theo thể xác, 

nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.” 

Bài Phúc Âm: Ga 14, 15-21  

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng 

Phù Trợ khác.” 

Tin  Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

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

con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ 

xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ 

khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân 

L{ mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không 

thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con 

biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. 

Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các 

con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần 

các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng 

sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở 

trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong 

các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, 

thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha 

Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho 

nó". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Niềm hy vọng là một trong những đặc tính quan 

trọng nhất của con người. Nhờ có niềm hy vọng vào một 

tương lai tươi sáng hơn mà con người có thể vượt qua những 

đau khổ, thử thách mà họ gặp trong cuộc sống hiện tại. Do đó, 

không phải chỉ có ngày hôm nay, nhưng con người thuộc mọi 

thời đại vẫn luôn thao thức tìm kiếm cho mình một lẽ sống, 

một mục đích cao đẹp để hướng về đó như một niềm hy vọng 

cho cuộc đời mình. Tuz theo quan niệm sống, mỗi người có 

thể có một niềm hy vọng khác nhau. Đối với một số người 

niềm hy vọng của họ có thể là sự giàu có, danh vọng, chức 

quyền, hay một sự hưởng thụ vật chất nào đó. 

Tuy nhiên, đối với các Kitô hữu thời sơ khai, thì Đức Kitô Phục 

Sinh chính là niềm hy vọng duy nhất của họ. Cho dù giờ đây, 

Đức Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình bên cạnh họ, 

nhưng họ vẫn tin vào lời hứa của Ngài: “Thầy sẽ không bỏ các 

con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con”. Và hơn nữa, chính Đức 

Giêsu còn hứa: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con 

một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi”. Và 

quả thật, nhờ Thánh Thần, Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện, để 

nâng đỡ niềm hy vọng của Giáo Hội trong hơn 2000 năm qua. 

Chúa Thánh Thần chính là Đấng Phù Trợ mới, được Chúa Cha 

sai đến để nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta hôm nay... 

Lời mời gọi làm chứng về niềm hy vọng: 

Không chỉ là Giáo Hội thời sơ khai, thánh Phêrô trong bài đọc 

hai cũng đang mời gọi toàn thể Giáo Hội, cụ thể là từng người 

chúng ta hôm nay: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn 

cho mọi kẻ hỏi l{ do của niềm hy vọng nơi anh em” trong thế 

giới hôm nay. Được mời gọi “trả lẽ về niềm hy vọng”, cũng có 

nghĩa là mỗi người chúng ta đang được mời gọi trả lời cho mọi 

người về chính niềm tin của chúng ta. 

Có lẽ trước khi trả lời cho mọi người, chúng ta cần tự trả lời 

trước cho chính bản thân mình… Chỉ khi nào chúng ta xác tín 

được điều chúng ta tin, thì khi đó, chúng ta mới có thể mạnh 

dạn làm chứng cho mọi người về đức tin của chúng ta. Hay nói 

cách khác, chỉ khi chúng ta sống trọn vẹn niềm tin của mình, thì 

chúng ta mới có thể làm chứng cho mọi người về niềm hy vọng 

của chúng ta. 

Câu trả lời của chúng ta không phải là các cuộc tranh luận xem 

ai đúng, ai sai. Nhưng chúng ta cần dùng chính cuộc sống của 

chúng ta để trả lời, thánh Phêrô lưu { chúng ta: “Phải làm cách 

hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ 

lăng mạ đời sống đạo dức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ 

thẹn về điều họ gièm pha anh em”. Chúng ta cần sống những 

điều mà chúng ta tuyên xưng khi chúng ta tham dự phụng vụ 

nơi *Thánh lễ+. Nếu như trong phụng vụ, tất cả chúng ta cùng 

hiệp lễ, nghĩa là lãnh nhận cùng một tấm bánh bẻ ra, thì khi trở 

về nhà, chúng ta cũng phải sống hiệp nhất nên một với nhau 

như vậy. Đời sống hiệp nhất đòi mỗi người chúng ta loại bỏ 

khỏi cuộc sống mình thói quen nói hành, nói xấu, đặt điều, 

dèm pha tha nhân. 

Mặt khác, tình yêu mà chúng ta nhận được từ Đấng Phục Sinh 

nơi bí tích Thánh Thể còn đòi chúng ta nhìn ra sự hiện diện của 

Chúa ở nơi anh chị em đang sống chung quanh chúng ta, để 

đến lượt mình, chúng ta cũng có thể yêu mến anh chị em mình, 

như Chúa đã yêu thương chúng ta... 

Thiên Chúa đang ở trong chúng ta, như lời khẳng định của Đức 

Kitô trong bài Tin mừng: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và 

ở trong người ấy”. *…+ Lm Trần Thanh Sơn  
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 Cha Chánh Xứ 
This is truly the day that the Lord has made. It is a time to 

rejoice in the wonder and the awe of the day and the 

season. During this pandemic crisis we are having to find 

ways to stay hopeful and stay in touch with each other. I 

hope that each of us is taking care of ourselves and not 

taking unnecessary chances with our health. I hope too we 

are finding time to read Sacred Scripture and find ways to 

keep our spirits hopeful. Jesus nourishes us when we hear 

His Word and receive His Body and Blood. He sent the Holy 

Spirit to be among us. When we take the time to stop and 

look we notice many reasons to appreciate the works of 

the Lord. Hopefully, when we look at the people around us 

we see reasons to give thanks and believe in the Risen 

Jesus. Jesus has commanded us to love. The ones who 

keep the commandments and integrate them into their 

lives are the ones who love Jesus and are growing in that 

love. Are we living witnesses and participants in the 

wonderful deeds that God has done? Jesus makes it very 

clear in today’s readings that He will not abandon us. He 

did not leave his disciples alone and He will not leave us 

alone. Although we cannot be with each other at Mass at 

this time, He also offers us every reason to be hopeful and 

to look to the future with confidence. The readings today 

encourage us to pray for the gifts of the Holy Spirit and to 

be open to the will of God. How open are we to the Holy 

Spirit and how sensitive are we to the needs of others 

particularly when they might be most in need of our time 

and help? Our prayers as a believing community must 

carry into the daily activities of our lives. At this time loving 

Jesus means we must be willing to change our lives, let go 

of our sinful ways and stretch ourselves to follow the Lord. 

We are in this faith journey together and God is asking us 

to do our best. May: The Month of Mary: What a 

wonderful way to pray for loved ones and say thank you to 

the Mother of Jesus for all that she has done for the 

salvation of the world and all that she does for us. 

Offertory: Thank you to all who have continued to be so 

faithful and generous to the parishes despite not being 

able to come to Mass each weekend. We are live 

streaming the Mass each weekend.  Fr. Phi  

Lễ Thăng Thiên  

Thánh lễ trực tiếp 

 Thứ tư, ngày 20 tháng 5 lúc 7PM (Anh) 

 Thứ năm, ngày 21 tháng 5 lúc 7:30PM (Việt) 

Bài Đọc I: Cv 1, 1-11 

"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời". 

Bài Đọc II: Ep 1, 17-23 

"Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời". 

Phúc Âm: Mt 28, 16-20 

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban 

cho Thầy". 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Matthêu. 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa 

Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy 

Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến 

lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời 

dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi 

giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân 

danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân 

giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây 

Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". 

Đó là lời Chúa. 

Suy Niệm: 

Trước khi Đức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho 

các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ 

mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta 

mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí 

tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của 

Ngài. Đó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống 

đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Đức 

Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng 

Ngài cho anh em. 
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QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những qu{ 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 { 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 từ đầu tháng 5 tới nay: $2,779 

 Hóa đơn tháng 5 từ Tổng Giáo Phận: $8,947 

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 qu{ vị 

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

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

THÔNG TIN 

Sẽ không có Thánh lễ cộng đoàn 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 qu{ vị hay người mình quen biết có ai lâm cảnh khó khăn do 
dịch bệnh hay l{ 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 qu{ vị có điều kiện ủng hộ chương trình từ thiện của giáo xứ, xin 
k{ 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) 
 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Chúa Nhật 9:00am 

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba 7:30pm 

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

thanh-le-viet-nam-livestream/  
 

Thánh Lễ Trực Tiếp (Anh) 
 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Thứ bảy 4:00pm 

https://www.stbernadette.us/news-

updates/  

Chúa Nhật 10:00am 

Trang Facebook của St. Mary’s 

ALLELUIA! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!  



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 

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 


