
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: 1 V 19, 9a. 11-13a "Ngươi hãy ra đứng trên núi 

trước tôn nhan Chúa". 

Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5 "Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô 

vì phần ích anh em của tôi". 

Bài Phúc Âm: Mt 14, 22-33 "Xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến cùng Thầy.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở 

xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải 

tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện 

một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn 

thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược 

gió. 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các 

ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà 

nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập 

tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy 

đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là 

Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng 

Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, 

bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy 

gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: 

"Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy 

ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai 

đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong 

thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên 

Chúa". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Như có lần chúng ta đã nói: Sống là một hành trình 

tìm kiếm liên lĩ, tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa tối hậu cuộc 

đời. Có bao nhiên con người thì có bấy nhiêu cuộc hành trình. 

Với người Kitô hữu, hành trang cuộc đời không gì khác hơn là 

Đức Tin. Đức tin là kim chỉ nam, là bảng chỉ đường hướng dẫn 

chúng ta đi tới mục đích. Vậy thì tin có nghĩa là gì? Sách Giáo 

lý Công Giáo mới có một đĩnh nghĩa rất vắn gọn: “Tin là lời 

con người đáp trả lại Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải và hiến 

mình cho con người, khi ban ánh sáng chứa chan cho con 

người đang đi tìm ý nghĩa tối hậu của cuộc đời mình” (s. 26). 

Tin không phải là tin vào một cái gì, vào một học thuyết, một ý 

thức hệ, một số lề luật, nhưng tin chính là gắn bó, là gặp gỡ, là 

bước theo một Con Người, và để Con Người đó hướng dẫn ta, 

chỉ cho ta biết đâu là hạnh phúc đích thực và ý nghĩa tối hậu 

cuộc đời. Con người đó có tên là Đức Giêsu Nazareth. Như 

thế tin là sống với, sống như, sống cho Đức Kitô và cùng với 

Người bước đi trong cuộc đời này. 

Nhưng sống niềm tin vào Đức Kitô đó trong bối cảnh của 

ngày hôm nay đang gặp sóng gió mà Lời Chúa hôm nay nói 

tới với những hình ảnh đầy tính biểu tưởng. Nếu “biển” là 

biểu tượng của cuộc đời này, thì sóng gió là những thử thách 

và trở ngại của con thuyền Đức tin. 

Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng: Các môn đệ và nhất là 

Phêrô là những người “đã tin mà vẫn chưa tin”, đã tín thác 

mà vẫn còn hoài nghi ngờ vực, khi họ phải đối diện với sóng 

gió cuộc đời. “Thấy Chúa đi trên biển, họ hoảng hồn mà nói 

rằng: Ma kìa”! Trước những khó khăn, họ không còn nhận ra 

sự hiện diện và quyền năng của Chúa nữa! 

Nhìn vào các tông đồ để chúng ta cũng soi bóng mình và thấy 

mình ở trong đó. Các tông đồ và Phêrô chính mỗi người 

chúng ta, những người đã tin mà vẫn còn chưa tin. Ngày hôm 

nay chúng ta đang bị thử thách bởi một nền văn hóa vắng 

bóng Thiên Chúa (nhiều người thấy Chúa tưởng là ma, thấy 

ma tưởng là thiên thần, thấy thiên thần tưởng là quỉ dữ!), 

một nền văn hóa đề cao tiền bạc, tính dục, và hưởng thụ cá 

nhân. Sự hấp dẫn của chúng đã khiến nhiều người bỏ Chúa 

để chạy theo những lối sống dễ dãi, thực dụng và vì cái lợi 

trước mắt mà quên nhân phẩm và đạo lý của mình. 

*…+ Trước những thử thách của cuộc sống, mỗi người chúng 

ta phải có một Đức Tin mang tính cá vị vào Đức Kitô. Có nghĩa 

là Đức Tin đó phải dựa trên một xác tín, một chọn lựa và dấn 

thân riêng của tôi để sống gắn bó với Chúa mỗi ngày. Dù có 

nhiều lối rẽ, cám dỗ mời mọc hấp dẫn, tôi vẫn xác tín rằng: 

Chỉ có Chúa mới mang lại cho tôi ý nghĩa cuộc đời và hạnh 

phúc bền vững. Dù có bị thử thách, bị chao đảo, nhưng tôi 

xin chọn “Chúa là gia nghiệp của riêng mình” (Tv 32, 12b), tôi 

vẫn bám lấy Chúa, trung thành với Chúa cho đến cùng. Đức 

tin như thế là cuộc gặp gỡ mang tính cá vị với Đức Giêsu, chỉ 

có đức tin đó mới giúp chúng ta vững vàng trước sóng gió 

cuộc đời và chỉ có Đức Tin đó mới giúp chúng ta khám phá sự 

hiện diện, dấu chân và cánh tay yêu thương của Chúa trong 

cuộc sống của chúng ta. Lm Phêrô Nguyễn Hương  
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LỄ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
 

Thứ sáu, ngày 14 tháng 8  

7:30pm (Việt) 

Nhà thờ Thánh Bernadette 

Thứ bảy, ngày 15 tháng 8 

9am (Anh) 

Nhà thờ Thánh Bernadette và  

Nhà thờ St. Mary’s 

CHA CHÁNH XỨ 

In today’s Gospel, Jesus stretches out His hand to save Peter. 

Notice that as long as Peter focused on Jesus, he was fine. Then 

when he stopped focusing on Jesus, he became scared and 

cried for help. Peter cried for help and Jesus heard his cry and 

saved him. How many times when we take our eyes off of Jesus, 

do we begin to sink into sin or disappointment or other ways? 

We all run into big storms in life. The Lord is there to save us. 

Jesus invites us to always come to Him through reconciliation 

and other movements of God’s graces. Faith, hope and love are 

virtues that help us to stay focused on the Lord Jesus.  

How do we encourage others as well to stay focused on the 

Lord Jesus?  

Please notice that Peter’s vocation to build the kingdom of God 

required physical labor, patience, trust and humility. We too are 

called to build a just and peaceful society, to cast out our nets 

over and over again in hope, to keep trying in the face of 

failure. When Jesus tells us to take courage, it is I do not be 

afraid, how do we respond? Each day there are times when we 

look for help such as our aches and pains, or job employment, 

or being heard and respected. Other people have other and 

similar concerns. Whether it be trying to figuratively walk on 

water or working to build God’s kingdom or other concerns the 

message is clear: have faith and trust in Jesus.  

Please be safe.  

Questions to ponder this week:  

How do we try to conquer evil with goodness?  

How do we offer hospitality to others?  

How do we let the Word of Sacred Scripture speak to us each 

day?  

Thank you: I would like to express my thanks to all who are 

continuing to support St. Bernadette Parish and all who 

continue to support St. Mary Parish. Many people throughout 

the Archdiocese of Boston are supporting their parishes 

through on-line giving. That might be something that other 

people, who have never supported their parishes in this way 

would like to consider as well.  

Catholic Appeal: If you have not already made a contribution 

please prayerfully consider whatever you can do. The needs of 

the poor of this archdiocese are great. As we all know one of 

the ways we offer thanks to God for blessings received is by 

sharing with others. The Catholic Appeal is now resuming and 

with everything going on the Archdiocese can really use your 

help this year. This is our Church and it is really important that 

we try to reach our participant and our financial goal. This is 

one of the ways that we can really help others. In any event 

thank you for all that you do.  

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 8/8 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 9/8 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 10/8 

 

Thứ Ba 11/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 12/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 13/8 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 14/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Bảy 15/8 

9:00AM – Anh 

 4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 16/8 

9:00AM – Việt 

Thánh Đaminh, Linh mục 

Father Patrick Diver (9th Anniversary)  

Chúa Nhật XIX Thường Niên 

Thánh lễ 

Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo 

Không có Thánh lễ 

Thánh Clara, Trinh nữ 

Lễ Như Ý 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên 

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 XIX Thường Niên 

Frances McGillicuddy (6th anniversary) 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  

Claricia Cordia (5 mth remembrance)  

& Clarilia Cordia (2nd anniversary)  

Chúa Nhật XX Thường Niên 

Thánh lễ 
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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: $2,522 

 Trùng Tu Thánh Đường: $537 

Phụ quyên 

Tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Tuần sau: Trợ giúp phí năng lượng 

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 Việt Ngữ 
Chương trình Việt Ngữ sẽ tạm dừng một năm 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 

trong tình hình dịch bệnh. Kính xin quý thầy cô và quý phụ 

huynh thông cảm, chia sẻ và giúp con em hiểu rõ sự tình.  

Worldwide Marriage Encounter 
Chương trình dành cho các cặp vợ chồng mong muốn làm mới 

đời sống hôn nhân của mình. Chương trình gồm 7 buổi họp 

qua Zoom vào các tối thứ hai từ 7-9:30pm (14 tháng 9 đến 26 

tháng 10). Phí $50. Website https://wwmema.org/.  

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. 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


