
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: Xh 22, 21-27 "Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi 

quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi". 

Bài Ðọc II: 1 Tx 1, 5c-10 "Anh em đã bỏ tà thần trở về với 

Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của 

Người". 

Bài Phúc Âm: Mt 22, 34-40 "Ngươi hãy yêu mến Chúa là 

Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính 

mình ngươi" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã 

làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, 

đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người 

rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" 

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu 

mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và 

hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. 

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi 

hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể 

Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn 

đó". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Một thế giới thượng vàng hạ cám đã làm 

lệch đi rất nhiều những giá trị của cuộc sống. Một thế 

giới xem ra những nghĩa cử yêu thương thật hiếm hoi. 

Đó chính là một thách đố cho người Kitô hữu chúng ta. 

Liệu rằng chúng ta có dám sống triệt để giới răn mến 

Chúa yêu người giữa một xã hội loại trừ Thiên Chúa và 

thiếu thốn tình người hay không? Liệu rằng chúng ta có 

dám chịu thiệt thòi để người khác hưởng thụ trên lòng 

quảng đại của chúng ta hay không?... Đây là một thách 

đố và cũng là đòi hỏi triệt để, vì căn tính của người môn 

đệ Chúa là “yêu mến tha nhân như chính mình”. Vì tình 

yêu là lẽ sống, là hơi thở của người Kitô hữu. Không có 

tình yêu thì sức sống của người tín hữu đã không còn. 

Không có lòng quảng đại thì không còn là nhân chứng 

cho Tin mừng Nước Trời của Chúa. Chúng ta không thể 

nói yêu Chúa mà trong lòng vẫn còn thù ghét anh em của 

mình. Chúng ta phải vượt lên trên lòng ích kỷ, sự hẹp hòi 

của nhân thế để làm chứng cho một tình yêu nhân ái, 

bao dung và vị tha. 

Đây chính là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn loan 

báo. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu mến Chúa trên hết 

mọi sự. Đồng thời Ngài cũng đòi buộc chúng ta phải yêu 

mến tha nhân như chính mình. Chính Thầy Chí Thánh 

Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Chính Ngài khi bị treo 

trên thập tự giá đã giới thiệu cho nhân thế một tinh yêu 

tinh ròng đến nỗi “dám chết cho người mình yêu”… 

Người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên đồng hình 

đồng dạng với Thầy Giêsu khi chúng ta sống tôn vinh 

Chúa Cha, và yêu mến anh em như chính mình. 

Chính tình yêu đó sẽ giúp chúng ta vượt thắng những 

tham lam bất chính, những thói hại người hại đời để tìm 

tư lợi riêng cho bản thân mà người đời vẫn đang sống. 

Có thể là người, chúng ta cần địa vị, cần danh vọng 

nhưng vì lòng yêu mến Chúa chúng ta không thể bán rẻ 

lương tậm, không làm hại đồng loại. Có thể chúng ta 

cũng cần của cải để sinh sống, nhưng vì Chúa, chúng ta 

biết sống quảng đại để mua lấy hạnh phúc Nước Trời. Có 

thể đồng loại, vẫn mưu toan làm hại chúng ta, nhưng vì 

Chúa chúng ta nhịn nhục và nhẫn nại với nhau trong yêu 

thương và tha thứ. 

*…+ Ước gì giữa một thế giới đang băng hoại về tình 

người, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa của yêu thương, 

để sưởi ấm cho những ai đang cô đơn, thất vọng vì thiếu 

vắng tình thương, sự cảm thông và nâng đỡ của anh em. 

...Hãy biết sống tôn trọng lẫn nhau, biết sống cho tình 

người cao quý, hơn là những của cải vật chất tầm 

thường, đừng vì danh lợi thú mà đánh mất nhân phẩm 

con người là hình ảnh Thiên Chúa. Ước gì giữa một xã 

hội mà chân lý bị vùi giập, chúng ta dám sống cho sự 

thật, cho dẫu rằng, có bị nghi kỵ, hiểu lầm, kết án và tẩy 

chay. Giữa một thế giới mà người ta có thể nhân danh 

quyền lợi của mình để giết hại người khác một cách phi 

nhân, ác đức, đặc biệt là các thai nhi vô tội, chúng ta hãy 

sống theo gương Thầy Giêsu dám chết cho người mình 

yêu, dám sống mình vì mọi người, và dám trở nên mọi 

sự cho mọi người như Thầy Giêsu. 

Lm Giuse Tạ Duy Tuyền  
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CHA CHÁNH XỨ 

Is Sunday a sacred day in our lives?  

Jesus gives us His everything on the Cross and here at 

Mass in His Word and His very Real Presence in the 

Eucharist. How does this make a difference in our lives? 

Do we allow ourselves to be loved by God and how open 

are we to really listening to the Word of God and to doing 

will of God?  

How do we welcome people and let them know that we 

are interested in them?  

Today’s Gospel highlights the kind of love we should have 

for God and one another. In the Gospel Jesus tells us to 

love our neighbors as we love ourselves. God invites and 

even encourages us to extend our boundaries. The call to 

justice comes from our hearts and a declaration on our 

lips. Jesus makes a connection with love of God and love 

of neighbor. Love is at the heart of Jesus’ life and His 

teachings. To be a disciple of Jesus means that we must 

connect our faith to how we live. What we give to the 

poor for the sake of Jesus, we know for sure that we will 

bring this with us when we die.  

My friends, if we wish to love God then we must care for 

the vulnerable and needy neighbor. Our God is 

compassionate and so must we be. It is love of neighbor 

as it reflects love of God that leads us to share in the 

eternal banquet. We come to know God through reading 

His Word, meeting Him in the Sacraments and listening to 

Him in prayer. We are called to sense that when our 

neighbors are suffering, we are suffering. When we hurt 

our neighbors, we are hurting ourselves.  

Many people are struggling, how do we help them? Do we 

have a spirit of generosity and a desire to do better? 

Where is our desire to give thanks for all of our blessings 

and all that He has done for us?  

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. 

When we move forward with the opening of more Masses 

we are going to need many more volunteers. I would also 

like to express my thanks to all who are continuing to 

support their parishes. These are difficult times and we 

need your help.  

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 24/10 

 4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 25/10 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 26/10 

 

Thứ Ba 27/10 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 28/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 29/10 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

Thứ Sáu 30/10 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 31/10 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 1/11 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên 

Bishop Francis X. Irwin (1st Ann) and 

Richard & Peg Callahan (50th Wedding Ann)  

Chúa Nhật XXX Thường Niên 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên 

Rev. Daniel Zaleski  

Thánh lễ 

Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chầu Mình Thánh 

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên 

Edith Denis (21st Anniversary)  

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên 

Lucille Bulman (19th Anniversary)  

Lễ  Các Thánh Nam Nữ 

Thánh lễ 

PHÂN ƯU 
Ban Mục Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh 

Bernadette vừa nhận được tin buồn. Phu quân của chị  Cecilia Bùi Thúy 

Hằng (cựu Thủ Quỹ, Ca Viên, Thừa Tác Viên Thánh thư)  là anh Phê-rô 

TRƯƠNG VĂN HUZNH đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 20 phút ngày 20 

tháng 10 năm 2020 tại Randolph, MA, hưởng thọ 61 tuổi. Anh Phê-rô 

TRƯƠNG VĂN HUZNH đã hăng say phục vụ Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo 

Xứ Thánh Bernadette, Randolph, MA từ khi mới thành lập đến nay, qua 

nhiều nhiệm vụ và công việc khác nhau. Toàn thể Ban Mục Vụ 

Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Bernadette xin Thành 

Kính Phân Ưu với gia đình chị Cecilia Bùi Thúy Hằng và các cháu cùng 

toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ lòng thương sớm đưa Linh Hồn anh 

Phê-rô về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. 

Thành Kính Phân Ưu 

BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để kỷ niệm 50 

năm thành hôn của 

Dick và Peg Callahan  
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QUYÊN GÓP  

Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ đến 

giáo xứ và tiếp tục đóng góp trong thời gian khó 

khăn này. Văn phòng: 1020 North Main St, 

Randolph, MA 02368. 

 Quyên góp tuần rồi: $4,090 

 Truyền Giáo: $1,003 

Phụ quyên 

Tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 

THÔNG TIN 

Lớp Giáo Lý 
Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ sớm khai giảng. Ban Giáo lý 

chưa quyết định sẽ tổ chức học lớp ra sau nhưng xin quý phụ huynh 

ghi danh cho con em để tiện sắp xếp hơn khi biết số em tham dự. 

Quý vị có thể lấy đơn ghi danh sau các Thánh lễ hoặc yêu cầu gởi 

đơn đến nhà—xin liên lạc văn phòng giáo xứ qua email 

inquiries@stbernadette.us. 

Năm Thánh Thể 
Tổng Giáo Phận sẽ tổ chức các buổi thuyết trình online, Zoom xoay 

quanh chủ đề Năm Thánh Thể 

 Buổi thuyết trình đầu tiên sẽ vào  

Thứ năm, ngày 29 tháng 10, 2020 lúc 7pm 

do Julianne Stanz 

“H.O.P.E. –Healing, Opportunity, Prayer and Eucharist” 

Buổi thuyết trình thứ hai sẽ vào 

Thứ hai, ngày 7 tháng 12, 2020 lúc 7 pm 

do Thầy Harold Burke-Sivers 

“Living a Eucharistic Faith” 

Buổi thuyết trình thứ ba và cuối cùng sẽ vào 

Thứ năm, ngày 4 tháng 3, 2021 lúc 7 pm 

do Cha Sebastian White, O.P. 

“My Sacrifice and Yours–Offering our lives in union with the Mass” 

Để đăng ký, xin vào https://www.tinecatholic.com/home.aspx?

pagename=category_speakers 

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. 

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 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Louise Claude,  
Michael J. Flashner  

& Jules Paul 
được yên nghỉ muôn đời. 

Xin chúc mừng đôi tân hôn 

Dustin Phuc Tran & Maggie Shia  
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 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 


