
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: Ed 33, 7-9 "Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ 

gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi". 

Bài Ðọc II: Rm 13, 8-10 "Yêu thương là chu toàn cả lề luật". 

Bài Phúc Âm: Mt 18, 15-20 "Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi 

đã lợi được người anh em.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh 

em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó 

thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh 

em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc 

hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai 

hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với 

cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi 

hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 

"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới 

đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo 

gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. 

"Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới 

đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng 

ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc 

ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những 

người ấy". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng 

xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Đối với lỗi 

lầm của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc 

nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó 

đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can 

thiệp thô bạo vào đời tư, sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ 

lãnh đạm sẽ buông thả mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho xã 

hội suy thoái. 

Giáo Hội là một cộng đoàn những con người. Lầm lỗi là không 

thể tránh khỏi. Vì thế muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi 

là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng 

đến đời sống cộng đoàn.Tuy nhiên sửa lỗi là việc khó. Không 

khéo thì lợi bất cập hại. Lời Chúa hôm nay đưa ra những 

hướng dẫn cần thiết giúp việc sửa lỗi có kết quả. 

Muốn sửa lỗi phải quan tâm. Chúa nói: Khi anh em ngươi sai 

lỗi. Vâng, người sai lỗi đó không phải ai xa lạ. Đó là anh em tôi, 

là người nhà của tôi, là một thành phần của đời tôi. Nếu lầm 

lỗi giống như một cơn bệnh, làm sao tôi không lo lắng chạy 

chữa cho người thân, nhất là cho chính bản thân khi bị mắc 

bệnh? Nếu lầm lỗi giống như mất mát người thân, làm sao tôi 

không đau xót lên đường đi tìm ngay tức khắc? 

Muốn sửa lỗi cần can đảm. Càng ngày người ta càng muốn 

tránh đụng chạm, mích lòng. Dại gì nói những chuyện không 

vui để mua thù chuốc oán vào thân. Vì thế, để sửa lỗi, cần 

phải can đảm. Can đảm đến với người lầm lỗi. Can đảm nói sự 

thật về lỗi lầm của họ,… chấp nhận những rủi ro do việc sửa 

lỗi đưa đến như sự giận ghét, sự công kích, chấp nhận bị phê 

bình ngược lại. 

Muốn sửa lỗi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là 

người anh em tôi, là đáng quí trọng đối với tôi,.. vì người anh 

em tuy có lầm lỗi, vẫn có khả năng sửa đổi. Sửa lỗi là tin vào 

thiện chí, vào mầm mống tốt đẹp Chúa gieo vào lương tâm 

mỗi người. Sự khinh miệt, lên mặt kẻ cả sẽ chỉ chuốc lấy thất 

bại. 

Muốn sửa lỗi phải rất tế nhị. Tâm hồn người lầm lỗi rất mong 

manh. Vừa đầy tự ái vừa đầy mặc cảm. Một lời nói không 

khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một thái độ vô tình sẽ càng khơi thêm 

hố ngăn cách. Vì thế Chúa dạy tôi phải rất tế nhị khi sửa lỗi. 

Thoạt tiên chỉ gặp riêng một mình. Gặp riêng là một thái độ tế 

nhị. Sự tế nhị tạo nên cảm giác an toàn, kính trọng và yêu 

thương,… một bầu khí tín nhiệm thuận lợi cho việc cởi mở 

tâm tình, khai thông bế tắc. Sự tế nhị sẽ trở thành chiếc cầu 

đưa người lầm lỗi trở về cộng đoàn. 

Sau cùng, muốn sửa lỗi phải kiên trì. Việc sửa lỗi không giản 

đơn. Không phải làm một lần là thành công ngay. Vì thế phải 

rất kiên trì và có nhiều phương án. Kiên trì để vẫn tiếp tục dù 

đã một lần thất bại. Có nhiều phương án để cương quyết đi 

đến thành công. Hôm nay Chúa đưa ra cho ta ba phương án 

để chinh phục người anh em: Gặp riêng, gặp có người làm 

chứng và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn. 

Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc làm được thúc đẩy 

do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ khiến cộng đoàn phát 

triển. Ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu 

thương như thế. Vì khi lầm lỡ ta biết mình không bị loại trừ 

nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân 

thành, tế nhị và đầy yêu thương.  

ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt 
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and some are not focused in this direction. Misunderstandings and 

conflicts happen often.  

Sometimes we can get defensive, or use the wrong words or fail to 

admit when we are wrong. How are we open to God’s correcting 

word? If we never admit we are wrong, chances are we need to look 

at that behavior. There are also times when we feel we have been 

wronged. Do we ever consider what the other person may be 

feeling? What do we learn from moments of conflict and do we ever 

see God bringing good out of such situations and helping us to 

grow?  

This year has been a time of great suffering and sacrifice for so many 

people. What have we learned from others who we think are and 

we have experienced as models of forgiveness and reconciliation? 

Do we have anger issues we need to look at?  

Do we hold grudges or exercise quick unkind judgments when we 

are hurt? How do we let go of grudges? At the same time how do 

we deal with issues of injustice toward others? Jesus is the great 

model for teaching all of us how to forgive and grow. How do we 

support the pro-life movement? Jesus is the sacrament of God’s 

fidelity and mercy. The importance of mercy and reconciliation 

cannot be overstated.  

Questions to ponder this week:  

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

What have we done wonderful for God this week or recently?  

Catholic Appeal: This is our Church and we are concerned about our 

brothers and sisters in the Lord. If you have not already made a 

contribution please prayerfully consider whatever you can do. This 

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

financial goals. 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. At this moment 90 parishioners of St. Bernadette 

Parish have responded and have pledged $19,301 which is 76% of 

our participant goal and 64% of our financial goal. At St. Mary Parish 

93 parishioners have pledged $15,780 which is 102% of our 

participant goal and 56% of our financial goal. 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. Thank you for your help.  

We can use more volunteers.  

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, and then finding ways to make a difference for 

the better.  

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.  

As Catholics we have an opportunity to show others what our faith 

means to us and we need to be mindful of the example we are 

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 5/9 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 6/9 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 7/9 

 

Thứ Ba 8/9 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 9/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 10/9 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 11/9 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 12/9 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 13/9 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên 

Neil Bulman (33rd Anniversary)  

Chúa Nhật XXIII Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 

Barbara Carrington (Memorial)  

& Special Intention for Michael Smith  

Thánh lễ 

Thánh Phêrô Claver, Linh mục 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXIII 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 XXIII Thường Niên 

Birthday Blessings for Dulce Lewis  

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên 

Brian Griffin (4th Anniversary)  

Chúa Nhật XXIV Thường Niên 

Thánh lễ 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Helen Fuller  
được yên nghỉ muôn đời. 

CHA CHÁNH XỨ 

One of the commandments tells us to love our neighbor as we love 

ourselves. As a new school year begins in different ways, it is good 

to look at ways that we can grow as people of the Lord. This is a 

year that is different and our many concerns about life in general 

find each of us in different places. Some people are showing great 

concern and doing real heroic actions out of love for other people 
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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: $3,560 

Phụ quyên 

Tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

THÔNG TIN 

Lớp Giáo Lý 
Xin chúc mừng các em đã được Rước Lễ Lần Đầu vào 

Chúa Nhật rồi: Alexa, Angela, Anh Ngoc, Bao, Belle, 

Benjamin, Cameron, Carter, Christina, David, Davion, 

Han, Jacob, Josephine, Lyrick, Minh, Nhat Thanh, 

Nhat Thien, Nhu Y, Sarrhy, ThanhHa, Thuy-Anh, Tony, Yael. Cầu 

chúc cho các em luôn lớn mạnh trong đức tin. 

Giáo Lý Tân Tòng 
Sau một thời gian dài chờ đợi, ba học viên lớp RCIA do Thầy Sáu 

Tom đảm trách đã có thể lãnh nhận các Bí Tích vào Thánh lễ 4pm 

ngày 12 tháng 9. Xin cộng đoàn vui mừng chào đón và cầu nguyện 

cho những thành viên mới của chúng ta. 

Cần Chai Xịt Thuốc Tẩy Trùng 
Vì phải tẩy trùng cả nhà thờ sau mỗi Thánh lễ, các chai xịt liên tục 

phải được thay vì hư hỏng sau khi sử dụng quá nhiều. Hiện chúng 

tôi dùng lại các bình Windex và Glass Plus cũ vì chúng xịt tốt hơn và 

hy vọng sẽ bền hơn. Nếu quý vị có chai xịt cũ ở nhà, xin mang đến 

để chúng tôi rửa và dùng cho việc tẩy trùng nhà thờ. Xin cám ơn! 

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. 

Kỷ Niệm 10, 25 & 50 Năm Thành Hôn  
Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. trân trọng mời tất cả các cặp vợ 

chồng mừng 25 & 50 năm ngày thành hôn đến dự Thánh Lễ Kỷ 

Niệm Ngày Thành Hôn vào  

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11, 2020  

Lúc 3:30 chiều 

Cathedral of the Holy Cross, Boston 

Sẽ có nghi thức tái tuyên lời thề hôn phối trong Thánh lễ. 

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. 

 
POSTPONED 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


