
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 18, 25-28 "Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó 

đã đi, nó sẽ được sống". 

Bài Ðọc II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11} "Anh em hãy cảm nghĩ 

trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô". 

Bài Phúc Âm: Mt 21, 28-32 "Nó hối hận và đi làm. Những 

người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước 

các ông"" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kz lão 

trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người 

con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm 

nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: 

"Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến 

gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 

"Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong 

hai người con đã làm theo { cha mình?" Họ đáp: "Người 

con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, 

những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa 

trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường 

công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người 

thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem 

thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Việc làm trọng hơn lời nói: Trong đời sống, chúng 

ta gặp không ít những người nói hay, nói nhiều, nhưng làm 

chẳng bao nhiêu. Nhưng trái lại có những người không nói 

giỏi, có khi không nói gì cả, nhưng lại làm rất nhiều. Nhất thời 

ta có thể thích những người nói hay. Nhưng sống càng lâu, ta 

càng mến những người nói ít làm nhiều. Trong đời sống 

thiêng liêng cũng thế. Chúa yêu chuộng những người làm việc 

hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch rõ 

những giả dối này: “Không phải những ai nói rằng: Lạy Chúa, 

lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm 

theo { Cha Ta trên trời” (Mt 7,21). Đức tin phải biểu lộ bằng 

việc làm mới là đức tin sống động. Như thánh Giacôbê dạy: 

“Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Tình yêu 

cũng phải có việc làm. Việc làm minh chứng tình yêu đích 

thực. Tin yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm. 

Con người có thể thay đổi: Con người còn sống ở trần gian là 

còn thay đổi. Đó là một điều ta phải cảnh giác. Biết đâu ta 

đang tốt bỗng trở nên xấu. Cũng như các biệt phái và luật sĩ 

tự hào mình tốt, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã trở nên 

xấu vì không tin vào Chúa, không hoán cải đời sống. Con 

người có thể thay đổi. Đó là điều làm cho chúng ta hy vọng. 

Vì nếu ta tội lỗi yếu hèn, ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại. Ta 

không bị kết án trong tội lỗi của ta. Chúa còn cho ta có thời 

giờ trở lại với Chúa. Miễn là ta nhận biết mình và quyết tâm 

đổi mới cuộc đời. 

Sám hối là việc cần thiết của mọi người: Đã là người ai cũng 

có sai lầm. Vì con người yếu đuối bất toàn. Chúa không đòi ta 

phải hoàn hảo không bao giờ sai lỗi. Nhưng Chúa đòi ta mỗi 

khi sai lỗi phải biết sám hối ăn năn. Sám hối thật cần thiết vì 

có sám hối ta mới được Chúa thứ tha. Chúa yêu thương và 

sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối như lời Thánh 

Vịnh: “Một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh 

chê” (Tv 50). Ta hãy xem Chúa đã tha thứ cho bà Mađalena. 

Nhất là Chúa đã tha thứ cho người trộm lành, để thấy Chúa 

nhân từ thương xót biết bao. Nhưng Chúa lại chê ghét những 

tâm hồn kiêu căng cứng cỏi không chịu ăn năn sám hối. Trong 

Phúc Âm ta thấy Chúa chỉ mắng nhiếc những người tự xưng 

mình đạo đức nên kiêu căng khinh miệt người khác và không 

nghe lời Chúa. Nhưng Chúa luôn nhân từ, khoan dung, tha 

thứ cho những tội lỗi thật lòng ăn năn. Sám hối thật cần thiết 

vì tất cả chúng ta ai cũng có lầm lỗi trước mặt Chúa, cần 

được Chúa khoan hồng thứ tha. Sám hối thật cần thiết vì đó 

là khởi điểm để nên tốt, nên thánh thiện. Có sám hối ta mới 

biết từ bỏ nếp sống cũ. Có sám hối ta mới bắt đầu một nếp 

sống mới đẹp lòng Chúa. 

Như thế, ta đừng chỉ nói suông mà không làm, nhưng hãy 

biết thực hành điều Chúa dạy. Ta đừng tự hào vì mình tốt 

lành mà phê bình chỉ trích người khác. Hãy tự xét mình để 

thấy mình tội lỗi. Và khi biết mình tội lỗi, hãy ăn năn sám hối 

ngay. Có sám hối ta sẽ được Chúa tha thứ. Có sám hối sẽ 

được anh chị em yêu thương. Nhất là có sám hối ta mới khởi 

sự tiến lên trên con đường thánh thiện. 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt  
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CHA CHÁNH XỨ 

Christianity invites all of us to do well in the name of Jesus. Do we 

seek to do God’s will? A wise person seeks to do God’s will. 

Through prayer we learn of God’s plan for us.  

Jesus sees both the giftedness and brokenness of each of us.  

The readings today are reminding us how serious sinfulness and 

selfishness are. There are and can be no boundaries to the 

message of Jesus. There are very serious issues in the world today 

which we all need to deal with. Each one of us, if we do not focus 

on the message of Jesus, runs the risk of sin such as selfishness, 

pride, and conceit. We also run the risk of being insensitive to 

others or thoughtless. Being insensitive and selfish is really hurting 

the world today as we can see. We will not be the best people we 

can be or become, until we see beyond ourselves. The joy of God’s 

message to each of us is that we can always improve our 

perspective and we ask God to help us refine ourselves even 

within suffering and pain. God has given us His Word and prayer to 

focus on Him and to love Him and our neighbors. Loving God the 

Creator means loving all of God’s creation. Jesus shows us the 

importance of making sacrifices to help others and ourselves. Our 

example and prayer must help people. How vigilant are we in 

avoiding sin for the kingdom of God? Are we ever a temptation to 

others? To what extent do we help others who are going astray? 

To what extent do we look at the example of Mary and the saints 

as a gift from God to help us? To what extent do we understand 

how Jesus is present in the Eucharist and that Jesus in His 

unconditional love for us not only gave His life for us but also that 

He gave us the Eucharist? Jesus not only forgives our sins, He also 

gives us a way to live our Baptismal promises and to do His will for 

us. Have you ever thought of volunteering to help during this 

pandemic crisis?  

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 what-ever way you can 

help and thanks to all who have already taken part in this year’s 

Catholic Appeal. At this moment 92 parishioners of St. Bernadette 

Parish have responded and have pledged $20,074 which is 77% of 

our participant goal and 69% of our financial goal. At St. Mary 

Parish 93 parishioners have pledged $16,530 which is 110% of our 

participant goal and 59% of our financial goal.  Thank you.  

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 their parishes. Many people in our parishes 

throughout the Archdiocese of Boston are supporting their 

parishes through on-line giving.  

Precautions: In an effort to keep all of us safe please follow the 

guidelines and protocols established by the state of 

Massachusetts, the town of Randolph and the Archdiocese of 

Boston.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 26/9 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 27/9 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 28/9 

 

Thứ Ba 29/9 

 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 30/9 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 1/10 

 

 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

Thứ Sáu 2/10 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 3/10 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 4/10 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên 

Elizabeth “Dee” Marotta  

Chúa Nhật XXVI Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, 

Gaprien và Raphaen 

Reverend Gilbert Phinn  

(15th Anniversary)  

Thánh lễ 

Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến Sĩ 

Hội Thánh 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh 

nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Quan Thầy 

Các Xứ Truyền Giáo  

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chầu Mình Thánh 

Các Thiên Thần Hộ Thủ 

Cầu cho các linh hồn giáo dân xin lễ 

đời đời 

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên 

John L. Rossi  

Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

Thánh lễ 

Giáo xứ xin chào mừng các thành viên mới vừa được 

lãnh nhận các Bí Tích sau khi hoàn thành khóa RCIA: 

Kimberley Alexandra Theodore  

Michael Khanh Thien Huynh  

Melissa Christina Nguyen  
Xin chúc cho anh chị tiếp tục vững mạnh trong đức tin 

của mình 
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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: $2,155 

 Linh Mục Hưu Trí: $781 

Phụ quyên 

Tuần này: Trợ Giúp Phí Năng Lượng & Hỗ Trợ 

Trường Công Giáo 

Tuần sau: Không có phụ quyên 

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: Các em lớp Thêm Sức sẽ được lãnh nhận Bí Tích 

Thêm Sức vào chiều thứ sáu, ngày 9 tháng 10, 2020 tại Nhà Thờ 

Thánh Bernadette. Buổi tập dợt nghi thức là vào thứ năm, ngày 8 

tháng 10, 2020 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ. 

Nếu qu{ vị phụ huynh có câu hỏi nào, xin liên lạc Ruthann số 

781.277.1236 hoặc Joan số 617.678.0365 hoặc qua email 

jrziesin@comcast.net  

Giáo Lý Tân Tòng 
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 chúc mừng đôi tân hôn 

Linh Do Pham & Kien Tri La  
Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau  



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


