
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: Is 55, 1-3 "Hãy đến mua lúa mà ăn".  

Bài Ðọc II:  Rm 8, 35. 37-39 "Không một tạo vật nào có thể 

tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong 

Ðức Kitô, Chúa chúng ta". 

Bài Phúc Âm: Mt 14, 13-21  "Mọi người đều ăn no.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người 

rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. 

Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. 

Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương 

xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. 

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi 

hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, 

để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu 

nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho 

họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm 

chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy 

đem lại cho Thầy". 

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm 

lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời 

chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân 

phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu 

lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số 

người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và 

con trẻ. Ðó là lời Chúa. 
 

Suy niệm: Chúa Giêsu không làm phép lạ để làm loá mắt thiên 

hạ bằng sự lạ lùng. Khi chống lại sự cám dỗ của Satan trong sa 

mạc, Chúa không làm ảo thuật ngoạn mục là khiến đá biến 

thành bánh trong nháy mắt hay gieo mình xuống từ nóc đền 

thờ. Chúa làm phép lạ chỉ để cứu giúp người khác và từ sự 

cộng tác của họ. 

Tại Cana, Chúa không khiến cho sáu chum đầy rượu tức khắc 

mà lại bảo các gia nhân: “Hãy đổ nước đầy các chum!” (Ga 2, 

7). Các môn đệ sau một đêm vất vả chẳng bắt được con cá nào, 

Chúa không truyền lệnh cho cá đầy thuyền mà bảo Simon “ra 

khơi mà thả lưới đánh cá” (Lc 5, 4 -7). Trong phép lạ hoá bánh 

ra nhiều cũng vậy: “Các anh có mấy chiếc bánh?” (Mc 6, 38). 

Chúa đã làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu 

bé. 

Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều với mục đích đào 

tạo lòng tin của các môn đệ. Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ 

thấy lòng xót thương của Ngài đối với dân chúng “vì họ như 

cừu chiên không người chăn giữ”. Chúa chạnh lòng thương và 

chữa lành các bệnh nhân chứng tỏ Ngài là vị Mục tử mà ngôn 

sứ Êdêkien đã nói đến (x. Ed 34). Chúa muốn các môn đệ nhận 

ra Ngài là Chúa Chiên, là Mục tử nhân lành. Phép lạ hoá bánh 

là cả một bài dạy bằng thực hành về người chăn chiên tốt 

lành. Chính các môn đệ còn được “tập sự” chia sẻ công việc 

của chủ chăn. Họ phải đi kiếm bánh, phân phát cho dân chúng 

và thu lượm những gì còn sót lại. 

Phép lạ hoá bánh là dấu chỉ báo trước Thánh Thể “Ngài cầm 

lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc 

tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ” (Mt 14, 20). Trong Tiệc Ly 

“Ngài cấm lấy bánh, chúc tụng” (Mc 14, 22). Cử chỉ Bẻ Bánh đã 

trở thành nét đặc trưng của Chúa Giêsu (x. Lc 24, 30) và của 

Giáo hội (x. Cv 2, 42). 

Được bánh ăn, dân chúng muốn “bắt lấy Ngài tôn lên làm 

vua” (Ga 6, 15). Họ tiếp nối Satan cám dỗ Ngài lần nữa. Chúa 

Giêsu nhắc nhở họ rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh “Hãy ra công làm việc, đừng vì lương thực hư nát nhưng 

vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời mà Con Người 

sẽ ban cho các ngươi” (Ga 6, 27). Họ xin cho được ăn mãi thứ 

bánh ấy và Chúa đã bảo họ: “Chính Ta là bánh trường sinh. Ai 

đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta, chẳng khát bao 

giờ” (Ga 6, 35). Chóp đỉnh của mạc khải về Bánh Hằng Sống, 

chính là “Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống muôn đời, 

và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54). Ăn 

thịt, uống máu nhấn mạnh đến cái chết trên thập giá của 

Chúa. 

“Bánh ta sẽ ban” hướng về cái chết của Chúa Giêsu và gợi đến 

Tiệc Thánh Thể lưu niệm vĩnh viễn sự chết cứu độ của Chúa 

trên Thập giá. Giá trị cứu rỗi của của cái chết trên Thập giá 

được hiện tại hoá lụôn mãi trong Tiệc Tạ Ơn của Giáo Hội. 

Người tín hữu được sống dồi dào khi ăn uống Mình Máu Chúa 

Giêsu. Chúa vẫn tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội, thực hiện 

công trình cứu độ trong Giáo hội, qua Giáo hội và với Giáo hội. 

Các anh có mấy chiếc bánh? (Mc 6, 38), đó vẫn mãi mãi vừa là 

câu hỏi, vừa là lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Kitô. Trao cho 

chúng ta Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể, Chúa mời gọi 

chúng ta bẻ ra và trao cho anh em mình. 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
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CHA CHÁNH XỨ 

In today’s readings there is a connection between 

the acts of Jesus and the acts of Elisha. When we 

are hungry do we wish to be satisfied? When we 

are sick do we wish to be cured? In today’s gospel 

Jesus shared food to satisfy the needs of the people 

there. There are many different types of hunger 

besides food. Prayer is one of those hungers as 

well. Jesus is showing us that He wishes to take 

care of all of our hungers and to heal our every 

need. Nothing can separate us from the love of 

God. Jesus is here for us. We all have deeper needs 

and we all have areas in our lives that need healing. 

Jesus is there to heal us when we truly open 

ourselves to God’s love.  

Questions to ponder this week: How do I share the 

blessings that I have received from God with 

others? How do we offer hospitality to others?  

Thank you to all who continue to support St. 

Bernadette Parish or St. Mary Parish. Your help is 

greatly appreciated.  

Catholic Appeal: The Archdiocese of Boston which 

consists of 280 parishes and 51 central ministries 

serves 1.8 million Catholics throughout our 

Archdiocese. This is our Church. We can have an 

impact for the better on our Church by our support 

of the Catholic Appeal which is now resuming. 

Some of you have already supported the Catholic 

Appeal and I thank you for that. The Catholic 

Appeal helps to support faith formation of our 

young people, faith community programs including 

nursing and palliative care, and ethnic ministries. 

There are 88 parishes across the Archdiocese that 

have Mass offered in many different languages. The 

chaplains at many of the hospitals are supported by 

the works of the Catholic Appeal. It is important 

that we reach our participant and our financial 

goal. To date at St. Bernadette pledges have been 

made totaling $19,028. To date at St. Mary pledges 

have been made totaling $14,475. Thank you. If you 

have not already participated in the Catholic 

Appeal the Archdiocese could use your help.  

Confessions: Anyone who would like to receive the 

Sacrament of Reconciliation: Please call either Fr. 

Phong or Fr. Phil. Please call the office.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 1/8 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 2/8 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 3/8 

 

Thứ Ba 4/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 5/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 6/8 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 7/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 9/8 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 10/8 

9:00AM – Việt 

Thánh Anphongsô Maria Ligôri, GM, TSHT 

Tony Buonopane (1st Anniversary)  

Chúa Nhật XVIII Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục 

Lễ Như Ý 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chúa Hiển Dung 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chầu Mình Thánh 

Xin mời cộng đoàn tham dự Chầu Thánh Thể vào 

mỗi tối thứ năm. Từ 6-7pm là giờ thinh lặng và 

bắt đầu 7pm là Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót 

(tiếng Anh). Quý vị có thể đến một ít phút nếu 

thời gian hạn hẹp. 

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên 

Cầu cho các linh hồn trong sổ cầu nguyện 

Thánh Đaminh, Linh mục 

Father Patrick Diver (9th Anniversary)  

Chúa Nhật XIX Thường Niên 

Thánh lễ 

PHÂN ƯU 
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo xứ Thánh Bernadette, vừa 

nhận được tin buồn nhạc mẫu của anh Đa-minh Nguyễn Chí Thiện, 

thừa tác viên Thánh Thể và thành viên ban Tiếp Tân, là Bà Cố 

CATARINA TRẦN THỊ LIÊN vừa mới qua đời ở Việt Nam ngày 28 

tháng 07 năm 2020, hưởng thọ 85 tuổi. Toàn thể Ban Mục Vụ 

Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Bernadette xin 

Thành Kính Phân Ưu với gia đình anh chị Nguyễn Chí Thiện cùng 

toàn thể tang quyến. 

 

Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ lòng thương sớm đưa Linh Hồn Bà 

Cố CATARINA sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.  

 

Thành Kính Phân Ưu 

BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 
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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: $2,513 

 Mục Vụ Truyền Giáo: $484 

Phụ quyên 

Tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

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. 

Lớp Giáo Lý 
Thêm Sức: Đức Giám mục đã quyết định cho các em chịu 

phép Thêm Sức vào một ngày trong tháng 10 

Các Điều phối viên Ban Giáo lý sẽ liên lạc với các phụ 

huynh của các em không được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức 

như dự tính ban đầu do dịch bệnh 

Rước Lễ: chúng tôi đang chờ đợi kế hoạch cụ thể cho các 

em chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu 

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/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/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 6:00-8:00pm 

Nhà thờ Thánh Bernadette 

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

để hẹn giờ xưng tội riêng. 



Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 

Trang 5 
 

 

 

 

 

 

Kính Thưa Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh, và Các Em Học Sinh,  

 Trước diễn biến phức tạp và không thể tiên liệu của dịch COVID-19; vì 

cơ sở cũng như điều kiện của giáo xứ không đủ để bảo đảm sự an toàn cho 

các học sinh, các thầy cô giáo và các thiện nguyện viên; hơn nữa không thể 

tiến hành việc dạy và học online cho chương trình Việt ngữ, nên cha chính 

xứ và ban mục vu cộng đoàn Công Giáo Việt Nam giáo xứ thánh Bernadette 

xin trân trọng thông báo cho toàn thể quý vị và các em học sinh chương trình 

Việt Ngữ của giáo xứ thánh Bernadette sẽ tạm nghỉ trong niên khóa  

2020-2021. Mặc dù sẽ làm gián đoạn việc học của các em, nhưng đây là vấn 

đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe và an toàn của mọi người. Kính xin 

quý thầy cô và quý phụ huynh thông cảm, chia sẻ và giúp con em hiểu rõ sự 

tình. Rất mong khi mọi việc trở lại bình thường, các em sẽ cùng thầy cô và 

các bạn trở lại trường Việt Ngữ thân thương của chúng ta.  

Chân thành cám ơn quý thầy cô, quý phụ huynh luôn quan tâm về việc 

giáo dục cùng việc bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt.  

Trân trọng thông báo,  

 

Thay mặt Cha Chính Xứ      Trưởng Ban Điều Hành 

Lm. Antôn Bùi Kim Phong, Phó Xứ     Giuse Nguyễn Thượng Tuấn  

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette—Randolph, MA 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


