
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 56, 1. 6-7 "Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi 

thánh". 

Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5 "Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi 

Israel, thì Người không hề hối tiếc". 

Bài Phúc Âm: Mt 15, 21-28 "Này bà, bà có lòng mạnh 

tin.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, 

thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu 

cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương 

xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng 

Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần 

Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà 

cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ 

được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia 

đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người 

đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". 

Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn 

những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, 

Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng 

mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con 

gái bà đã được lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Khi Đức Giêsu dùng từ “chó con” để ám chỉ 

về người đàn bà, Ngài không có ý miệt thị, nhưng mục đích 

của Ngài là xem lòng tin của bà như thế nào! Ngài đã thử 

thách bà tận căn khi nói: "Không nên lấy bánh dành cho con 

cái mà ném cho lũ chó con" (Mt 15, 26). Đây là thử thách 

mang tính quyết định về lòng khiêm nhường. 

Nhưng người đàn bà đã không xấu hổ và tủi nhục, ngược 

lại, bà đã can đảm, mạnh dạn để tuyên xưng niềm tin của 

mình vào Thiên Chúa qua trung gian Đức Giêsu. Vì thế, bà 

đã thưa: "Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên 

bàn chủ rơi xuống" (Mt 15, 27). 

Dù là bị khước từ, miệt thị , nhưng với tình yêu và lòng tin 

vào quyền năng của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, bà đã hoàn 

toàn khiêm tốn chấp nhận tất cả, kể cả sự ưu tiên cho dân 

Do Thái và sự miệt thị của dân Do Thái. Chính vì vậy, bà đã 

được Đức Giêsu khen ngợi và ra tay cứu giúp... 

Sứ Điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học về sự 

kiên trì khi gặp thử thách, đồng thời trung thành trong đức 

tin thì sẽ được Thiên Chúa ân thưởng. 

Thật vậy, trong cuộc sống, rất nhiều khi ta bị thất bại. Sự 

thất bại này có thể đến từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta, 

khiến công việc trở nên thất bại. Nhưng nhiều khi lại đến 

từ chính Thiên Chúa. Tức là Thiên Chúa để cho chúng ta 

thất bại và rơi vào tình trạng cùng khốn. Đôi khi những thử 

thách đó lên đến mức khủng khiếp. Câu chuyện của ông 

Gióp, tiên tri Hôsê hay của người đàn bà Canaan là một thí 

dụ. 

Tuy nhiên, như người đàn bà trong câu chuyện Tin Mừng 

hôm nay, dù bị thử thách, bà vẫn nhận ra tình thương của 

Thiên Chúa với mình, mặc dù bà không xứng. 

Thật vậy, Thiên Chúa như người cha, Ngài không bao giờ 

nỡ để con cái của mình phải đi vào ngõ cụt. Nhưng Ngài 

muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Tuy nhiên, để 

được hưởng trọn niềm sung mãn, hạnh phúc... thì đôi khi 

cần phải có thử thách từ phía người ban ơn và sự cảm 

nghiệm của người lãnh nhận. Có thế thì món quà của 

người trao ban mới trở nên cao trọng và người nhận mới 

trân quý. 

Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu không có thử thách, 

thì đức tin ấy vẫn chỉ là đức tin trong “giấy khai sinh”, nơi 

“sổ rửa tội” mà thôi. Như thế, thử hỏi, chúng ta đang sống 

trong một xã hội với những tiến bộ vượt trội và rất nhiều 

cạm bẫy, thì liệu đức tin non nớt kia có đủ vững để đối 

diện với những thực tại của cuộc sống không? Thưa, hẳn là 

không. 

Vì thế, trong đời sống siêu nhiên, đôi khi Chúa phải thử 

thách để đức tin của chúng ta được lớn lên ngay trong thử 

thách, hầu chúng ta mới can đảm, trung thành với niềm tin 

của mình ngay trong một thế giới đang tìm mọi cách lôi 

kéo chúng ta xa dần Thiên Chúa và niềm hy vọng của 

chúng ta đặt để nơi Ngài. *…+ 

Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP  
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CHA CHÁNH XỨ 

In today’s gospel we see the persistence in prayer and the love of a 

mother for her child. Her love for her child mirrors but is no comparison of 

the love that God has for each of us. The mother asked Jesus for his mercy 

for her daughter. Jesus was very moved by this lady’s prayer. Her faith 

was great. Jesus even complimented her on her great faith. Jesus died for 

each of us, a true a reflection of God’s for us. Jesus was even willing to risk 

rejection to save us. Today we live in a post Resurrection world. Each of us 

is called to reflect unselfish love for each other and others. God’s love 

goes way beyond one group of people to everyone. By His life, death and 

Resurrection God’s covenant has been extended to all people. As 

Christians are we thankful for the opening of the covenant in Jesus to 

include us? At this time in history it is so imperative to show others this. 

What are our attitudes toward people that we do not understand? We are 

in a position today to include, to welcome, to invite others, let us do so. 

The Resurrection gives new power. The mercy of God is at hand.  

Questions to ponder this week: How is our attitude towards participating 

at Mass through singing and responses? How do we let the Word of 

Sacred Scripture speak to us each day? What have we done for God this 

week? What are we doing to maintain our relationship with God and 

others?  

Recently, The United States Conference of Catholic Bishops published a 

letter called Open Wide Our Hearts, the enduring call to love, a pastoral 

letter against racism. I would encourage reading and reflecting on it.  

Catholic Appeal: The Catholic Appeal is resuming. 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 and with the pandemic 

having occurred the needs are even greater. One of the ways to say thank 

you to God is by helping others to be the best they can be. This is our 

Church and anything we can do to help will be greatly appreciated. This 

year it is so imperative that we try to reach our donor and our financial 

goals. This is one of the ways that we can really help others. In any event, 

thank you for whatever way you can help and thanks to all who have 

already taken part in this year’s Catholic Appeal.  

Year of the Eucharist: The Year of the Eucharist is dedicated to helping all 

of us to a new and deeper appreciation of how much God wishes to be 

part of our life. Our faith shows us that Jesus is really present in the 

Eucharist and in the world and He is with us to guide us to be the best 

people we can be. The word Eucharist itself means thanksgiving, Jesus in 

His unconditional love for us gave His life so that we might have our sins 

forgiven and eternal life. He invites us at each Mass to spread the Gospel 

and change the world for the better. The Church draws her life from the 

Eucharist.  

Thank you: During this time of the pandemic some people have come 

forward to live stream Masses, or volunteer to clean the churches or 

assist in other ways, thank you. I would also 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 in our parishes 

throughout the Archdiocese of Boston are supporting their parishes 

through on-line giving. This might be something that other people who 

have never supported their parishes in this manner would like to consider. 

Thank you for your help. Precautions; In an effort to keep all of us safe 

please follow the guidelines and protocols established by the state of 

Massachusetts and the Archdiocese of Boston. Please be safe. 

Confessions: Anyone who would like to receive the Sacrament of  

Reconciliation: Please call the office, and Father Phil or Father Phong will 

make arrangements with you. 

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 15/8 

9:00AM – Anh 

 4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 16/8 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 17/8 

 

Thứ Ba 18/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 19/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 20/8 

 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 21/8 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 22/8 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 23/8 

9:00AM – Việt 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  

Claricia Cordia (5 month remembrance)  

& Clarilia Cordia (2nd anniversary)  

Chúa Nhật XX Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên 

Barbara Carrington   

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội 

Thánh 

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. 

Thánh Piô X, Giáo Hoàng 

Lễ Như Ý—Michael Smith 

Đức Trinh nữ Maria Nữ Vương 

Mary Walsh (11th anniversary) )  

Chúa Nhật XXI Thường Niên 

Thánh lễ 

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Isave Angela Huynh  

& Jayden Ricardo Jean  

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: $2,908 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $322 

Phụ quyên 

Tuần này: Trợ giúp phí năng lượng 

Tuần sau: Chương trình Giáo lý của giáo xứ 

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 
Rước Lễ: Năm nay, chúng ta có 27 em sẽ được Xưng Tội Lần 

Đầu vào thứ bảy, ngày 22 tháng 8 và ngày Rước Lễ Lần Đầu sẽ 

vào Chúa Nhật, ngày 30 tháng 8. Xin cộng đoàn hãy tiếp tục 

cầu nguyện cho các em. 

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.  

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 


