
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: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ cho kẻ làm hại 

ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha". 

Bài Ðọc II: Rm 14, 7-9 "Dù chúng ta sống hay chết, chúng 

ta đều thuộc về Chúa". 

Bài Phúc Âm: Mt 18, 21-35 "Thầy không bảo con phải tha 

đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, 

khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ 

mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: 

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy 

mươi lần bảy. 

"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia 

muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến 

vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này 

không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài 

sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới 

chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kz 

hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng 

thương, trả tự do và tha nợ cho y. 

"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một 

trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho 

ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 

"Xin vui lòng cho tôi khất một kz hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho 

anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, 

cho đến khi trả nợ xong. 

"Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền 

đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến 

vào bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho 

ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không 

chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi 

giận, trao y cho l{ hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. 

"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, 

nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho 

anh em mình". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy biết tha thứ 

cho nhau không phải là để cho qua chuyện hay nhịn đi cho 

xong, mà tha thứ cho nhau, là điều kiện để chúng ta được 

Thiên Chúa thứ tha. Vì chưng, tất cả chúng ta đều là con 

nợ của Chúa. Chúng ta nợ Chúa sự sống, nợ Chúa ân tình. 

Đã nhiều lần chúng ta khất lần khất lượt với Chúa, van xin 

Chúa hãy tha thứ, cứu giúp mình tai qua nạn khỏi sẽ trả nợ 

Chúa, sẽ dành vốn sống của mình để làm theo { Chúa, để 

phụng thờ Chúa. Hứa đó rồi quên. Quyết tâm rồi lại thất 

hứa. Thế mà Chúa vẫn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho 

chúng ta. Dụ ngôn người con hoang đàng là một bằng 

chứng về lòng bao dung của Chúa. Người cha đã không cần 

hỏi *con+ dùng số vốn của *ta+ làm gì? Bây giờ còn bao 

nhiêu? Chỉ cần thấy người con quay về là người cha đã 

quên hết quá khứ lỗi lầm của người con. 

Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: anh em đã lãnh 

nhận sự tha thứ của Chúa, thì cũng hãy tha thứ cho nhau. 

Không phải là một lần hay chỉ “quá tam ba bận” mà là tha 

thứ mãi mãi. Như vậy, tha thứ đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên 

nhẫn để cho người xúc phạm đến ta có cơ hội, có thời giờ 

sửa đổi và làm lại cuộc đời. Đừng như tên đầy tớ độc ác kia 

đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình. Ông 

đòi tính sổ với các con nợ và đòi cho đến đồng bạc cuối 

cùng. Đó cũng là cách đối xử chung của con người hôm 

nay. Người ta đòi công l{ phải được báo thù. Người ta đòi 

mắt đền mắt răng đền răng. Người ta khó chấp nhận một 

sự bao dung tha thứ đối với kẻ thù của mình.  

*…+ Khi loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, Chúa 

Giêsu đã không loại trừ một hạng người nào… Chúa Giêsu 

chính là hiện thân lòng khoan dung của Thiên Chúa, một 

Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, và muốn 

qui tụ mọi người vào trong gia đình của Ngài... Ngài đã đi 

đến tận cùng của sự tha thứ, là tha thứ cho kẻ làm nhục và 

giết hại Ngài. 

Là con cái của Cha yêu thương và khoan dung, nguyên tắc 

sống của chúng ta cũng phải là yêu thương và khoan dung. 

Giữa một thế giới mà sự thù hận luôn đòi loại trừ nhau 

bằng khủng bố, bằng súng đạn, người Kitô hữu phải thể 

hiện cho người ta thấy lòng bao dung và tha thứ vẫn còn 

tồn tại trên trần gian. Vì Chúa chúng ta vẫn có thể làm điều 

ấy. Vì Chúa chúng ta vẫn có thể tha thứ cho nhau. Tha thứ 

để được sự bình an tâm hồn…  

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 
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our prayers as a family. We were truly blessed also when we 

attended Mass together as a family. One of the earliest passages 

from the Bible we might have learned was to treat others as we 

wish to be treated. This is a passage that more people need to 

consider today. How do we help people to know they are special 

and loved?  

In today’s Gospel and often Jesus addresses the importance of 

forgiving others if we wish God to forgive us. This is a powerful 

invitation to look into our hearts as forgiveness comes from the 

heart. Jesus tells us and shows us that forgiveness needs to be a 

nurturing attitude as God treats us and invites us to be constantly 

repenting for our sins as sin hurts everyone and everything. The 

world is full of pain and pain and hurt are not easy to deal with. 

When we don’t forgive others or ourselves dire consequences such 

as unresolved anger or bitterness among other things may result. 

Forgiveness on the other hand introduces love and can help to 

break the cycle of sin and the encouragement at times can help to 

break the habits or addiction of sin. This is part of what the call of 

holiness and growing closer to the Lord is all about and gives all a 

new meaning in living. We cannot do this alone. We know that Jesus 

is the perfect model of holiness.  

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.  
 

Year of the Eucharist: Our faith shows us that Jesus is really present 

in the Eucharist. Jesus in His unconditional love for us gave His life 

so that we might have our sins forgiven and eternal life. The 

Eucharist shows us how God is letting us know how loved we are. 

Today’s readings are all about forgiveness and the call to holiness, 

which regular attendance at Mass can help us with. 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. We need many more 

volunteers. 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 always 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.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 12/9 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 13/9 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 14/9 

 

Thứ Ba 15/9 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 16/9 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 17/9 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 18/9 

9:00AM – Anh 

 

 

Thứ Bảy 19/9 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 20/9 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên 

Brian Griffin (4th Anniversary)  

Chúa Nhật XXIV Thường Niên 

Thánh lễ 

Suy Tôn Thánh Giá 

Không có Thánh lễ 

Đức Mẹ Sầu Bi 

Paul Michael McLaughlin  

(Birthday Remembrance)  

Thánh lễ 

Thánh Conêliô, Giáo hoàng, và Thánh 

Siprianô, Giám mục, Tử đạo 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXIV 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 XXIV Thường Niên 

Antonio & Eleanor Corvo  

John & Joseph Odenweller  

Healing for Mary Odenweller & family  

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên 

John, Helen, Jeff and Jack Gallahue  

Chúa Nhật XXV Thường Niên 

Thánh lễ 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Mary Ellen Ayers  
được yên nghỉ muôn đời. 

CHA CHÁNH XỨ 

When we were growing up in our families one of the first prayers 

and one of the most powerful prayers that we learned may have 

been the Our Father. We were truly blessed if we recited it or any of 
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QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những qu{ 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: $3,312 

 Trùng Tu Thánh Đường: $397 

Phụ quyên 

Tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Tuần sau: Linh Mục Hưu Trí 

THÔNG TIN 

Lớp Giáo Lý 
Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu vào tháng 10. Ban 

Giáo l{ sẽ thông tin về việc ghi danh lớp học trong thời gian sắp 

tới. 

Lớp Thêm Sức: Chúng tôi đã gởi thư đến nhà cho các em đang 

chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào chiều thứ sáu, ngày 9 

tháng 10, 2020 tại Nhà Thờ Thánh Bernadette. Các em sẽ tập dợt 

vào thứ năm, ngày 8 tháng 10, 2020 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ. 

Nếu qu{ vị có con em trong lớp Thêm Sức nhưng chưa nhận được 

thư, xin liên lạc Ruthann số 781.277.1236 hoặc Joan số 

617.678.0365 hoặc qua email jrziesin@comcast.net  
 

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. 
 

Nếu qu{ vị hoặc người thân của mình: 

 muốn rửa tội 

 chưa được Rước Lễ Lần Đầu 

 chưa được Thêm Sức 

Hoặc được rửa tội trong một tôn giáo khác nhưng muốn được hiệp 

thông với Giáo Hội Công Giáo, liên giáo xứ có tổ chức lớp Giáo l{ 

Tân Tòng (tiếng Anh) vào các ngày Chúa Nhật, từ 9:30-10:30 sáng 

tại nhà nguyện Thánh Bernadette, bắt đầu ngày 4 tháng 10. 

Xin liên lạc Thầy Sáu Tom 781.885.1234 
 

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 qu{ 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. Qu{ 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 qu{ vị đọc thêm thông tin trong thư của Ban Mục 

Vụ tại thanhbernadette.com. 

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 qu{ 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 qu{ 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 


