
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 (Kho ng á p du ng trong mu á di ch) 
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: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a "Người sẽ ban cho các ngươi 

của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết 

tới.” 

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 16-17 “Có một tấm bánh, nên chúng ta 

tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể.” 

Bài Phúc Âm: Ga 6, 51-59  

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh 

hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. 

Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được 

sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao 

ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ 

Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các 

ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi 

sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống 

máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại 

ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của 

uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở 

trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống 

nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông 

các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ 

sống đời đời". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Giáo hội công khai cách long trọng Bí tích Mình 

và Máu Thánh Chúa Kitô, mầu nhiệm được thiết lập trong 

bữa Tiệc Ly và hằng năm được tưởng nhớ vào ngày Thứ Năm 

Tuần Thánh, nay được biểu lộ cho hết mọi người, bởi đức tin 

sốt mến và lòng sùng kính của cộng đoàn Giáo hội. 

Trên bàn thờ Chúa, chúng ta đã thấy tận mắt Bánh và Rượu 

được truyền phép. Nhưng cần phải được soi sáng, chúng ta 

mới nhận biết và tin rằng Bánh chính là Mình Chúa Kitô và 

Rượu là Máu Chúa Kitô. Thật không có ngôn ngữ nào có thể 

diễn tả hết niềm tin của chúng ta: Làm sao Bánh lại có thể là 

Mình Chúa Kitô và Rượu lại là Máu Chúa Kitô được? 

Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Mình 

Thánh. Bánh thánh trở thành Bí tích cần thiết để nuôi dưỡng 

linh hồn chúng ta, và dẫn dắt chúng ta trên đường về tới 

thiên đàng! Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở 

cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Người ở 

lại với chúng ta thế nào? Bí tích Thánh Thể là kho tàng cao 

quí thực hiện lời hứa trên. 

Chúa Giêsu hiện diện thật sự giữa chúng ta. Giáo hội quả 

quyết rằng: Sự hiện diện thật của Người trong Bí tích Thánh 

Thể là chân lý cơ bản của Đức tin Công giáo. Chúng ta phải 

tôn thờ, Tấm Bánh truyền phép được đặt trước mặt chúng ta 

nói về quyền năng vô cùng của tình yêu được bộc lộ trên 

Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ 

mình khó tin của Đấng đã biến mình, hiện diện khiêm tốn 

dưới hình bánh và hình rượu. 

Thánh Tôma Aquinô cho chúng ta biết: “Con độc nhất của 

Thiên Chúa, muốn cho chúng ta thông phần vào thiên tính 

của Chúa, đã làm người. Để cứu chuộc con người, Người đã 

đổ máu mình ra rửa chúng ta sạch muôn vàn tội lỗi, giao hòa 

chúng ta với Chúa Cha trên bàn thờ Thập Giá. 

“*…+ Bí tích Thánh Thể là Tình Yêu tột đỉnh của Người đối với 

chúng ta: ‘Trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, 

bẻ ra và phán: ‘Các con hãy lãnh nhận mà ăn….’ Cùng một thể 

thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: ‘Các 

con hãy cầm lấy mà uống. Chén này là Tân Ước trong Máu 

Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ 

đến Ta’ (1 Cr 11, 23-26). Thật là niềm an ủi cho những người 

đã buồn vì sự vắng mặt của Chúa” (Bài giảng của Thánh 

Thomas Aquinas, Booklet 57). 

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Anh em hãy để tâm suy nghĩ về 

vinh dự khi anh em được cất nhắc lên đồng bàn tham dự tiệc 

thánh. Điều mà các thiên thần run sợ khi chiêm ngắm Ánh 

Huy Hoàng chói lọi, Đức Kitô lại ban cho chúng ta làm của ăn, 

bằng mọi cách, Người lấy chính máu mình nuôi dưỡng chúng 

ta, Người kết hợp chúng ta với Người, để chúng ta được hợp 

cùng Đức Kitô và hiệp nhất cùng nhau như một thân mình và 

một xác vậy”. (Thánh Gioan Kim Khẩu) 

Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng nhân ái của Thiên Chúa 

đối với chúng ta: “Chúa Kitô tháp nhập vào mỗi tín hữu nhờ 

Bí tích này. Những kẻ Người đã sinh ra thì Người nuôi dưỡng 

bằng chính bản thân Ngài, qua Bí tích Thánh Thể, Người làm 

cho ta vững tin rằng Người đã mang lấy chính xác thân của 

ta”. Người tan biến trong chúng ta, “làm một với chúng ta, 

làm cho chúng ta trở nên thân mình của Ngài” (Thánh Gioan 

Kim Khẩu). *…+ Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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CHA CHÁNH XỨ 

Today as an Archdiocese we start a special year 

dedicated to the year of the Eucharist.  

Today we celebrate the very wonderful feast of the 

Most Holy Body and Blood of Jesus. At this time our 

church capacities are very limited because of the 

pandemic virus. We will be returning to a full 

schedule of Sunday and daily Masses when it is safe 

to do so.  

When we receive the Eucharist how do we see and 

experience ourselves being nourished and enriched 

by God? From the beginning of time, even after the 

sin of mankind God has always showed great love 

for His people. Each covenant that God established 

with His people is an expression of His love for all of 

us. Each of the sacraments are about God’s love for 

us, with the Sunday Eucharist being the high point of 

our week. Do we connect this experience of God’s 

merciful love with all of life?  

Our spiritual hungers are the greatest hungers of all. 

We need food for our spiritual journey. We are 

journeying in faith toward the promised land of 

eternal life. Jesus showed us the way and He gave 

His life for us. Jesus gives us His Body and Blood to 

satisfy our every longing and help us on this journey. 

He loves us so much that He wishes to be part of us 

and we be part of Him. We are reminded of the Lord 

that Jesus showed this even as He was dying on the 

Cross. The Eucharist heals our brokenness. In recent 

times we can see our brokenness and our need for 

God. Since we are all made in the image and 

likeness of God we are all God’s children. Our 

concern because we are people of the Eucharist has 

to be for all. If one of us is experiencing wrong it 

needs to be the work of all of us to correct this. The 

Eucharist is all about living life in a loving way.  

One of the greatest blessings of being a people of 

the Eucharistic community in addition to receiving 

our Lord’s love is the joy of being able to sustain and 

nurture this experience through daily prayer and the 

lived faith experience. Prayer leads us into a deeper 

realization of God acting in our lives and the healing 

and loving moments of the Eucharist.  

Each time we receive the Eucharist we can do it 

consciously and with grateful hearts mindful of the 

awesome reality of being loved and of receiving the 

real presence of Jesus in the Eucharist. We can feed 

on the very Body and Blood of Jesus longing to be 

more faithful to our baptismal promises and to unite 

ourselves to God. The Eucharist is Jesus’ promise to 

always be with us. Jesus is with us in the Eucharist 

to remind each of us that we are invited to enter 

into an unbroken relationship with the Trinity. Our 

sharing in the Body and Blood of Jesus is not just for 

ourselves. Through the Eucharist we are called to be 

more like Christ. We are called to transformation 

and this transformation is both a gift and a 

challenge. Jesus gives fully of Himself in the 

Eucharist and calls us to do the same for others. In 

receiving the Eucharist may we always give praise to 

God and ask God for divine assistance in whatever 

ways needed. Now we need this in so many ways.  

Please be safe.  

Thank You: We owe a powerful thanks to all who 

continue to volunteer so that we can celebrate Mass 

safely and to all who help us live stream Mass.  

Reconciliation: For the time being, anyone wishing 

to receive the Sacrament of Reconciliation is asked 

to call Fr. Phil or Fr. Phong to set up an 

appointment.  
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ đến giáo xứ 

và tiếp tục trong thời gian khó khăn này. Tất cả mọi đóng 

góp dù ít hay nhiều đều mang ý nghĩa lớn lao. Xin chân 

thành cám ơn. Văn phòng: 1020 North Main St, Randolph, 

MA 02368. 

 Quyên góp tuần rồi: $2,501 

 Trùng Tu Thánh Đường: $285 

Phụ quyên 

Tuần này: Trợ giúp phí năng lượng 

Tuần sau: Hỗ trợ Trường Công Giáo 

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 

Bắt đầu ngày 16 tháng 6, giáo xứ sẽ cử hành thêm 

Thánh lễ thứ ba hằng tuần vào lúc 7:30pm tại nhà 

thờ. Xin mời cộng đoàn tham dự. 

Giai đoạn đầu, mọi người đến tham dự Thánh lễ cần giữ 

khoảng cách 6ft và đeo khẩu trang. Khi đến nhà thờ, xin 

quý vị ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của các thiện nguyện 

viên. Sau khi 40% sức chứa nhà thờ được sử dụng sẽ 

không còn ai được vào trong thánh đường (thật ra sẽ chỉ 

có tối đa 130 giáo dân được vào Thánh đường), không có 

bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải rời khỏi nhà 

thờ ngay sau Thánh lễ kết thúc. Quý vị nào lớn tuổi hay có 

bệnh nền được khuyến khích ở nhà. Đức Hồng Y Sean tiếp 

tục miễn bổn phận ngày Chúa Nhật cho các tín hữu. Xin 

quý vị đọc thêm thông tin trong thư của Ban Mục Vụ tại 

thanhbernadette.com 

 

Văn phòng Giáo Xứ St. Bernadette’s và St. Mary’s tiếp tục 

đóng cửa và dự định sẽ mở lại vào ngày 1 tháng 7. 

Thánh Lễ (Việt) 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Chúa Nhật 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp) 

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba 7:30pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp) 

www.stbernadette.us/vi/tin-tuc/  
 

Thánh Lễ (Anh) 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Thứ bảy 4:00pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại  

St. Bernadette’s & St. Mary’s) 

Chúa Nhật 10:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại 
St. Mary’s) 

www.stbernadette.us/news-updates/  

Trang Facebook của St. Mary’s 

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại St. Bernadette’s) 

Thứ tư 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại St. Mary’s) 
 

Chầu Mình Thánh (Anh) 

Thứ năm 7:00pm (Chỉ có xem online trực tiếp) 

Thứ Bảy 13/6 

 

 4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 14/6 

 

9:00AM – Việt 

Thứ Ba 16/6 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Năm 18/6 

7:00PM – Anh 

Thứ Bảy 20/6 

 4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 21/6 

9:00AM – Việt 

 

Thánh Antôn thành Pađôva, Linh 

mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Caterina Nguyen Thi Kim Van  

(2nd Anniversary)  

Chúa Nhật Kính Mình và Máu 

Chúa Kitô 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên 

Evelyn Dooley (8th Anniversary) 

James E. McElroy (36th Anniversary) 

Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên 

Chầu Mình Thánh 

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria 

Caterina Ann Marie Swanson 

(Birthday Remembrance)  

Chúa Nhật XII Thường Niên 

Thánh lễ 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


