
BÍ TÍCH (Kho ng á p du ng trong mu á di ch) 

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: Kn 12, 13. 16-19 "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn 

ăn năn trở lại.” 

Bài Ðọc II: Rm 8, 26-27 “Thánh Thần cầu xin cho chúng 

ta bằng những tiếng than khôn tả.” 

Bài Phúc Âm: Mt 13, 24-30 ,hoặc 24-43-  

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.” 

Tin  Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân 

chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống 

tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ 

thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi 

mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. 

Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế 

ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy 

cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã 

làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, 

chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, 

kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. 

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến 

mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, 

rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất 

vào lẫm cho ta". 

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: "Nước trời 

giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt 

đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, 

thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim 

trời đến nương náu nơi ngành nó". 

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: 

"Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem 

trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men". 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với 

dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không 

dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: 

"Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những 

điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Sau khi giải 

tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp 

Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ 

lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: 

"Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn 

hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái 

gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày 

tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta 

thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày 

tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các 

thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều 

gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở 

đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng 

chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để 

nghe thì hãy nghe". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Chúng ta hãy cố ghi lại hết mọi mạc khải 

Chúa mở ra cho chúng ta trong hai bài đọc trên đây. 

Một đàng bài Cựu Ước cho chúng ta thấy người công 

chính phải dành quyền xét xử cho Thiên Chúa và bắt 

chước Ngài mà có lòng nhân đạo, ước mong cho người 

tội lỗi ăn năn hối cải. Với bài Tin Mừng, Chúa dạy chúng 

ta còn phải khiêm nhường hơn nữa. Ðừng dán nhãn 

hiệu cỏ lùng, cỏ xấu cho ai; và ai ai cũng phải cố gắng 

sinh hoa kết quả để khỏi trở thành cỏ dại bị thiêu trong 

ngày tận thế. Và nếu chúng ta để ý , thì trong phần giải 

thích dụ ngôn, chúng ta đã thấy tác giả Thánh Kinh 

muốn ám chỉ rằng cỏ dại mọc ngay trong lòng Giáo Hội 

chứ không riêng gì ở giữa thế gian vì ông viết: Con 

Người sẽ sai các thiên thần của Ngài đi nhặt khỏi Nước 

của Ngài mọi cớ vấp phạm và hết thảy những phường 

tác quái. 

Tất cả những giáo lý trên khiến chúng ta phải khiêm 

nhường hơn, vì cỏ dại có thể mọc cả trong mảnh vườn 

nhà chúng ta và ngay trong lòng chúng ta. Mọi tâm tình 

bực tức với kẻ dữ không còn nữa. Ngược lại từ nay 

chúng ta phải cầu xin lòng nhân đạo của Chúa nhiều 

hơn. *…+ 

Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm  
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CHA CHÁNH XỨ 

In the first reading today we see that 

although God is all powerful, the Lord judges 

with mercy and governs with care. God 

teaches people kindness, hope, and 

repentance. In the second reading St. Paul 

reminds us that the Holy Spirit helps God’s 

people in their weakness to pray and 

intercedes for them. In the Gospel parables 

are notice that Jesus encourages His disciples 

and us assuring us that we will shine in the 

next world.  

The parables of Jesus always include 

something unexpected to make us stop, think 

and try to understand. Each time we read or 

hear the parables hopefully the message goes 

deeper into our hearts. What Jesus is doing is 

freeing us from the power of sin and giving us 

the knowledge to know that evil will not win. 

Goodness, kindness, love and life are always 

our purpose, hope and goal.  

There are going to be times and moments 

when this will be difficult to understand. 

There are good and bad people among us. 

How do we live these readings and show 

people goodness, kindness, love and life? 

Please be safe and enjoy the summer.  

Catholic Appeal:  

In August the Catholic Appeal will be 

resuming. Please see future bulletins for 

details. The ministries supported by the 

Catholic Appeal have adapted during this time 

and are working hard to serve the needs of 

our parishes, schools, and families throughout 

the Archdiocese. Your help at this time is so 

important. Thank you for your help.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 18/7 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 19/7 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 20/7 

 

Thứ Ba 21/7 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 22/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 23/7 

9:00AM – Anh 

7:00PM – Anh 

Thứ Sáu 24/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 25/7 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 26/7 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên 

Dave Fitzgerald (7th Anniversary)  

Chúa Nhật XVI Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên 

Thánh lễ 

Thánh lễ 

Thánh Maria Mađalêna  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chầu Mình Thánh 

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên 

Thánh lễ 

Thánh Giacôbê, Tông Đồ 

Rev. Ed Doughty (3rd Anniversary)  

Chúa Nhật XVI Thường Niên 

Thánh lễ 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Ted Lemoine  
được yên nghỉ muôn đời. 

CHA CHÁNH XỨ 

I hope everyone is staying safe. In today’s Gospel, the 

parable of the Sower we see much about the meaning of 

living wisdom. This story is about seeds that take roots. 

How do we let the Word of God speak to us? Jesus is the 

Word of God. Do we keep an open mind to the Word of 

God and in saying that do we let the Word of God touch us 

deeply? How do we translate this parable into our lives? 

What kind of seeds are we, are we scattered or fertile 

seeds? Will we bear fruit? We will bear fruit if we let the 

word of God nurture us. We let the word of God nurture 

us when we ask God for the grace to grow. We do this 

when we spend time reflecting on Jesus’ example and 

words. We do this when we reflect upon this and thank 

God for the ways we have grown. We do this when we set 

good example by doing the loving thing which often 

involves patience and sacrifice. We do this when we show 

examples and encourage others to stay firm even in the 

most difficult of times. We do this when we make a 

particular effort to take care of each other during this 

pandemic. We do this if we stay hopeful in the midst of 

troubled times. We do this when we give people a chance 

to renew themselves during this summer. All human 

beings need our help and our prayers. Without the grace 

and help of God we could not be as good and focused on 

helping ourselves and others. This week what will we do to 

show love of God and love of neighbor? This week may we 

also pray for world peace. Please be safe.  

Thank You:  

Our thanks to all who are making major efforts and 

sacrifices to keep us safe by all that they are doing to 

prepare our churches each week and live stream Masses. 

Our thanks to all who continue to support our parishes, 

and our thanks to all who are helping others by patience, 

understanding and encouragement.  

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng em   

Thalie Khaleesi Daenarys Boyard  

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. 
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QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ đến giáo xứ và tiếp tục trong thời gian khó khăn này. Văn phòng: 1020 

North Main St, Randolph, MA 02368. 

 Quyên góp tuần rồi: $3,034 

 Bảo trì hàng tháng: $329 

Phụ quyên 

Tuần này: Trợ giúp năng lượng 

Tuần sau: Mục Vụ Truyền 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 BostonCatholic.org/donate và chọn Saint Bernadette Parish 

(Randolph) trong menu. Xin cám ơn. 

Trong giai đoạn I, chương trình này đã quyên được $450,000 cho 236 giáo xứ. Qua giai đoạn II, một nhà hảo tâm ẩn 

danh đã hứa là sẽ cho $700,000 khi chương trình đạt được mốc $700,000.   

THÔNG TIN 

Thánh Lễ Cộng Đoàn 
Giai đoạn này, xin mọi người đến tham dự Thánh lễ giữ 

khoảng cách 6ft và đeo khẩu trang (trẻ em dưới 2 tuổi 

không nên đeo khẩu trang và trẻ em từ 2-5 tuổi tùy cha 

mẹ quyết định). Khi đến nhà thờ, xin quý vị ghi danh, 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 đủ chỗ cho 

tối đa 130 giáo dân), không có bắt tay chúc bình an và mọi 

người cần phải theo chỉ dẫn để 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. 

 

Khóa Virtus Online 
Nếu quý vị là thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại giáo xứ và 

chưa dự khóa Virtus lần nào, tạm thời quý vị có thể đăng 

ký học khóa này online tại www.virtusonline.org/virtus/

reg_2.cfm?theme=0. Đồng thời quý vị cũng cần phải hoàn 

thành khóa Massachusetts Mandated Reporter tại 

www.mass.gov/how-to/mandated-reporter-elearning.  

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/thanh-le-livestream  

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/thanh-le-livestream  

Trang Facebook của St. Mary’s 

Thánh lễ trong tuần 

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

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

Chầu Mình Thánh (Anh) 

Thứ năm 7:00-8:00pm 

Nhà thờ Thánh Bernadette 

Xưng Tội 
Khi thật sự cần thiết, xin quý vị liên lạc Cha Phong 

để hẹn giờ xưng tội riêng. 
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Dưới đây là văn bản Kế Hoạch Mục Vụ đã được trình 
lên Tổng Giáo Phận. Xin mời quý vị tham khảo 

Randolph Catholic Collaborative  
of St. Bernadette & St. Mary 

 

VISION STATEMENT 

We seek to build a unique Catholic collaborative, growing 
in faith, in which our many cultures are esteemed, loved 
and celebrated.  As a Catholic Faith Community, devoted 
to the Eucharist, centered on Jesus Christ, together we 

welcome all ages, connecting faith to real life. 

Plan Writing Team 

Marie Louise Greenidge 

Pat Jackson 

Madjany Lamour 

Tuan Nguyen 

Chisom Nwazojie 

Patty O’Connor 

Debbie O’Donnell 

Michaele Sylvestre 

Truong Tran 

Pastor: Fr. Phil McGaugh 

COLLABORATIVE PASTORAL PLAN GOALS 

Faith Formation:  Develop and implement lifelong faith 
formation for our teens and adults. 

Communication:  Develop a collaborative-wide system of 
communication. 

Sunday Experience/Hospitality:  Create well trained 
Hospitality Teams to serve at each Mass. 

Social Justice:  Create a Collaborative-wide Social 
Outreach Program that sustains our current endeavors 
and creates additional outreach. 

Vocations:  Emphasize to our Collaborative that the 
invitation toward vocations is every parishioner’s 
responsibility and must have a three-fold approach 
including prayer, invitation and awareness. 

Lifelong Faith Formation   Budget - $500 to $1,500 

“But how are they to call on one in whom they have not 
believed? And how are they to believe in one of whom 
they have never heard? And how are they to hear without 
someone to proclaim him? And how are they to proclaim 
him unless they are sent? As it is written, ‘How beautiful 
are the feet of those who bring good news!’” Romans 
10:14-15 

Goal: Develop and implement lifelong faith formation for 
our teens and adults 

Milestone 1: Assemble, form and train an Adult Faith 
Formation Committee. 

 Identify and Recruit 4-6 committed disciples to 
form a committee by September 30, 2020. 

 Send the committee to the RCAB Forming 
Disciples in Mission training by April 30, 2021. 

Milestone 2: Investigate and select a process for adult 
education. 

 Research processes that lead to intentional 
discipleship by October 30, 2021. 

 Prepare survey to measure levels of discipleship 
for future participants by November 30, 2021. 

Milestone 3: Prepare and implement selected process. 

 Prepare program, advertise and implement 
program by May 30, 2022. 

 Evaluate and adjust as needed.  

Milestone 4: Assemble, form and train an Adult 
Committee for Middle School Ministry. 

 Identify and recruit 6-8 committed adults and 
young adult disciples to form a committee by 
September 30, 2022. 

 Send the committee to the RCAB Forming 
Disciples in Mission training April 30, 2023. 

Milestone 5: Investigate and implement selected process. 

 Research processes that lead to discipleship by 
September 30, 2022. 

 Prepare and expected outcome for each event 
by October 15, 2022. 
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Milestone 6: Prepare and implement selected process.  

 Choose and shape two specific events for 
middle school that lead to forming disciples 
November 30, 2022. 

 Prepare these events for implementation by 
February 15, 2023. 

 Advertise and invite participants using every 
means possible allowing for ample time by March 
15, 2023 

 Implement two events by June 1, 2023 

 Evaluate 

 

Sunday Experience/Hospitality     Budget - $100 

“Keep watch over yourselves and over all the flock, of 
which the Holy Spirit has made you overseers, to 
shepherd the church of God that he obtained with the 
blood of his own Son.” Acts, 20:28  

Goal: Create well trained Hospitality Teams to serve at 
each Mass. 

Milestone 1: Recruitment of Team Members, 10 for each 
Mass.  

 Use bulletin, announcement, email, parish 
website, fliers, and ‘tap on the shoulder’ to 
recruit people with the right qualities by 
December 1, 2020.  

 Go to RCIA and Confirmation class for recruits 
by December 1, 2020. 

Milestone 2: Training of Team Members 

 Training before Mass by March 31, 2021. 

 Training on methods from “Entertaining Angels” 
by March 31, 2021. 

 Give volunteers a list of procedures and explain 
how to follow them by March 31, 2021. 

Milestone 3: Rollout 

 Start with one Mass implementing learned 
procedures on April 1, 2021. Add a Mass each 
week until April 30, 2021 

Milestone 4: Assess and modify as needed. 

 Talk to team volunteers for opinions by October 
31, 2021 

 Sample parishioners’ opinions by October 31, 
2021 

 
Social Justice   Budget – $0 

“If then there is any encouragement in Christ, and 
consolation from love, any sharing in the Spirit, any 
compassion and sympathy, make my joy complete: be of 
the same mind, having the same love, being in full accord 
and of one mind.  Do nothing from selfish ambition or 
conceit, but in humility regard others as better than 
yourselves.  Let each of you look not to your own 
interests, but to the interests of others.” Philippians 4:1-4 

Goal: Create a Collaborative-wide Social Justice Outreach 
Program 
Milestone 1: Recruit 16 new members from both 
parishes to from an Outreach Program Committee.  

 Recruit 4 new members by August 2020. 

 Form the committee and appoint a chairperson 
by September 2020. 

 Recruit 12 additional members by July 2021. 

Milestone 2: Train the 16 new members. 

 Train new member in the Saint Bernadette’s 
Brown Bag Lunch program by October 2020. 

 Continuously train new members in the various 
on-going programs by June 2023.  

Milestone 3: Create additional outreach programs. 

 Solicit ideas from members by July 2020. 

 Select and pilot new program by August 2020.  

 Recruit more volunteers by September 2020.  

 Fully implement the new programs by 
December 2020. 
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Vocations     Budget - $850. 

“Then Jesus went about all the cities and villages, 
teaching in their synagogues, and proclaiming the good 
news of the kingdom, and curing every disease and very 
sickness.  When he saw the crowds, he had compassion 
for them, because they were harassed and helpless, like 
sheep without a shepherd.  Then he said to his disciples, 
“The harvest is plentiful, but the laborers are few; 
therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers 
into his harvest.” Matthew 9:35-38  

Goal: Recruit and send 60 to 70 teens, young adults and 
adults to Archdiocesan vocation events.  

Milestone 1: Forming a team. 

 Form a Collaborative Vocations Team (CVT) by 
June 30, 2020. 

Milestone 2: Seek Guidance 

 Contact the Director of Vocations for guidance 
by June 30, 2020. 

Milestone 3: Plan events. 

 Conduct a workshop for CVT by July 30, 2020. 

 Organize Prayers of the Faithful for vocations by 
August 30, 2020. 

 Invite High School age young men and women 
to dinner at the Collaborative by December 31, 
2020. 

 Send the interested young men to the St. 
Andrew Dinner on May 14, 2020 and January 21, 
2021. 

 Organize Good Shepherd Sunday by April 2021. 

 
Communication          Budget - $0 

“And he said to them, ‘Go into all the world and proclaim 
the good news to the whole creation.’” Mark 16:15  

Goal: Develop a Collaborative-wide system of 
communication. 

Milestone 1: Combine two websites into one 
Collaborative website.  

 Meet with those responsible for the two 

separate parish websites and decide how to 
collaborate towards one website by August 30, 
2020. 

 Check on the digital initiative at 
www.bostoncatholicdigitalinitiative.com by 
August 30, 2020. 

 Continue work toward one website by January 
30, 2021. 

 Inform staff how to use and contribute to the 
website by February 30, 2021. 

 Roll out the new website for all Collaborative 
parishioners by February 30, 2021. 

 Make necessary changes to the website over 
time. 

Milestone 2: Combine both parish’s bulletins to one 
Collaborative bulletin.  

 Meet with those responsible for the two 
bulletins in English plus the Vietnamese bulletin 
to decide how to work in collaboration towards 
one bulletin with a Vietnamese translation by 
February 28, 2021. 

 Develop the one bulletin with a Vietnamese 
language translation by March 30, 2021. 

 Communicate to staff how to submit 
information to the bulletin manager by March 30, 
2021 

Milestone 3: Work toward both parishes using ParishSoft 
and registering or updating all families. 

 Obtain ParishSoft software for St. Bernadette by 
October 30, 2020. 

 Train St. Bernadette staff in using ParishSoft by 
January 30, 2021. 

 Request help in converting current St. 
Bernadette family data into ParishSoft by January 
30, 2021. 

 Cleanup both databases by April 30, 2021. 

 Put the registration link on the new website for 
all parishioners to register or check out their 
family information by April 30, 2022. 
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        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 


