
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: Kh 7, 2-4, 9-14 "Tôi đã nhìn thấy đoàn người 

đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, 

mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng.” 

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3 "Người thế nào, chúng ta sẽ thấy 

Người như vậy". 

Bài Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh 

thần nghèo khó" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên 

núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. 

Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời 

là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được 

Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, 

vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều 

công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai 

hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc 

cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem 

Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ 

được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách 

hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. 

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các 

con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều 

gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng 

của các con sẽ trọng đại ở trên trời". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Các thánh trong cuộc sống thường ngày cũng 

giống như chúng ta. Không phải các ngài là những người thần 

thông quảng đại, có khả năng biến hóa khôn lường, hay làm 

một điều gì đó phi thường, nhưng đúng hơn, các ngài đã làm 

những điều bình thường một cách phi thường. “Bí quyết” 

hay “con đường nên thánh” của các ngài chính là con đường 

Tám Mối Phúc mà Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay 

đã đưa ra cho chúng ta. 

Các ngài nên thánh là vì các ngài đã biết sống khó nghèo, 

sống một đời hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công 

chính, thương xót người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng 

hòa bình… và sau cùng là bị bách hại vì đã sống công chính. 

Tất nhiên, không phải các thánh đều thực hành một cách 

xuất sắc tất cả các mối phúc nói trên, nhưng các ngài đã sống 

triệt để một trong các mối phúc đó. Sống khó nghèo đến 

không còn gì như thánh Phanxicô Assisi, sống trong sạch như 

thánh nữ Maria Gorétti, sống công chính như thánh Giuse, 

có lòng yêu người như thánh Maximilianô Kolbê, … 

Nên thánh không phải là một đặc quyền đặc lợi của các linh 

mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ dành cho một số ít người, nhưng 

là bổn phận và nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Bởi vì nên 

thánh là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên trong 

chương trình cứu độ của Ngài: “Điều Thiên Chúa muốn là 

anh em được cứu độ”. Việc nên thánh, không chỉ là một lời 

mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền: “Các ngươi hãy nên 

thánh vì Ta là Đấng Thánh”.  Thế nên, không có gì có thể 

ngăn cản chúng ta nên thánh. 

Nhưng để có thể trở nên những vị thánh, chúng ta không có 

con đường nào khác, ngoài con đường mà Đức Giêsu Kitô và 

các thánh đã đi, đó chính là con đường Tám Mối Phúc thật. 

Ðức Kitô mời ta có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, nghĩa là 

hoàn toàn tín thác vào một mình Thiên Chúa. Ngài dạy 

chúng ta hãy có lòng khát khao sự công chính và chỉ mong 

làm trọn ý Ngài. Trong tương quan với tha nhân, Ðức Kitô 

mời ta có lòng thương xót, biết đồng cảm và chia sẻ với 

những người bất hạnh, biết đau nỗi đau của người khác. 

Giữa một thế giới đầy dẫy những lọc lừa, toan tính, Ngài dạy 

chúng ta hãy có tâm hồn trong sạch, nghĩa là hãy sống một 

đời sống ngay thẳng, chân thành. Sau cùng, Đức Giêsu dạy 

chúng ta hãy có tinh thần xây dựng hòa bình nghĩa là chăm 

lo cho sự phát triển của con người và đấu tranh cho công 

bằng xã hội. 

Nên thánh còn là để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua cuộc 

đời của chúng ta. Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn 

bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết 

tình cho Thiên Chúa và tha nhân,… là luôn lắng nghe tiếng 

Chúa và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại,… là yêu 

mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là thuộc trọn về Chúa, là 

để Chúa chiếm lấy cuộc đời mình. 

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta cùng nguyện 

xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội, mọi khả 

năng để nên thánh theo lời mời gọi của Chúa, dẫu rằng, mỗi 

chúng ta vẫn còn nhiều những bất toàn và khiếm khuyết, với 

sa ngã của quá khứ và mỏng giòn của hiện tại.  

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
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think of a young Pope John Paul II and his charismatic 

personality, that influenced so many for the better. The 

saints live the Beatitudes. Mother Theresa spoke of how 

God called her not to greatness but to fidelity to God. 

Each of us is called to this as well. We serve Jesus by the 

way we serve others. St. Monica prayed such a long time 

for the conversion of her son, St. Augustine who became 

one of the great saints in the life of the Church. God 

wishes for people to be close to Him. Today's gospel, the 

Beatitudes, remind us that we are a kingdom of God that 

is both already but not yet. The Beatitudes are the very 

being of God. The Beatitudes remind us that our lives are 

a blessing only when centered in God's love, the source of 

kingdom life. We cling to dependence on God alone. 

Today we celebrate the triumph of God. A life of 

blessedness rests on our relation to God. Our challenge is 

to reform and be glad as we continue to strengthen the 

kingdom among us. Our challenge is always to keep our 

perspectives and attitudes focused on the good and doing 

the will of the Lord Jesus. The Christian and the Catholic 

community has always tried to make the care of the poor 

its priority as it is God's priority. Our lives need to be 

about action as well as prayer, actions that have to do 

with meaning and love. When the world is pushing us 

another way, how we live the journey of faith and the call 

to holiness is so important. November is traditionally the 

month we remember our deceased loved ones in a special 

way. This is a good month to think of what our deceased 

ones mean to us and how they make God more real in our 

lives. Please also pray for those who have no one to pray 

for them.  

Thank you: We are in serious need of more volunteers. We 

need to be very mindful that those who volunteer are doing 

us a great service and we need to help them. 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. We cannot let our guard down as we see that the 

numbers of people who are getting the virus is increasing.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 31/10 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 1/11 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 2/11 

 

Thứ Ba 3/11 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 4/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 5/11 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

Thứ Sáu 6/11 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 7/11 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 8/11 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên 

Lucille Bulman (19th Anniversary)  

Lễ  Các Thánh Nam Nữ 

Thánh lễ 

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên 

Hugh & Edna McLaughlin & family  

Thánh lễ 

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Chầu Mình Thánh 

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên 

Cầu cho các linh hồn giáo dân xin lễ  

đời đời  

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên 

Paul Murray (9th anniversary)  

Chúa Nhật XXXII Thường Niên 

Thánh lễ 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để tưởng nhớ 

Rocco Joseph Tran Kim Nhu  

CHA CHÁNH XỨ 

Reflections on the Feast of All Saints: My friends, what are 

the things in life and the places in life where we 

experience the majesty and the wonder of God? Have we 

ever thought about a Sunday or a holyday as being a day 

of hope and joy? God is among us. When we think of the 

saints who and what do we think of? Today is a day when 

we are all reminded that the call from God to each of us is 

to holiness and to be a saint. Holiness is more common 

than we might think. The saints have gone where we wish 

to go. The saints continually pave the way for us. The 

Church is a community of people striving for sainthood 

born of the self-giving sacrifice of Jesus Christ. Many of us 
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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: $2,514 

 Truyền Giáo: $623 

Phụ quyên 

Tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Tuần sau: Chương Trình Giáo Lý 

Giáo xứ đang rất cần thêm thiên nguyện viên 

để giúp đỡ trong các Thánh lễ. Xin quý vị liên 

lạc với các thành viên Ban Mục Vụ nếu có thể 

đóng góp. Xin cám ơn. 

THÔNG TIN 

Lớp Giáo Lý 
Sau 6 năm dẫn dắt lớp trẻ của giáo xứ Thánh Bernadette, hai 

giáo lý viên của chúng ta là  

Ruthann Sinibaldi và Joan Ziegler  

sẽ chính thức về hưu. Xin chúc hai bà Ruthann và Joan những 

điều tốt đẹp nhất trong tương lai.  

Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ sớm khai giảng và các em 

sẽ được học online. Lớp Rước Lễ Lần Đầu (lớp 1 & 2) và Thêm 

Sức (lớp 9 & 10) là chương trình học hai năm. Xin quý phục 

huynh liên lạc văn phòng giáo xứ qua email 

inquiries@stbernadette.us để biết thêm chi tiết. 
 

Đổi giờ 
Xin quý vị chỉnh đồng hồ lùi lại một tiếng trước khi đi ngủ vào tối 

thứ bảy tới. 
 

Tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời  
Trước đây, vào tháng 11 hằng năm, sách ghi tên Tưởng Nhớ 

Các Linh Hồn được để trong nhà thờ để quý vị ghi tên những 

người thân yêu đã qua đời. Nhưng vì bệnh dịch, thay vì ghi tên 

vào sách, xin quý vị ghi vào các mảnh giấy và cho vào rổ để 

trước cung thánh, chúng ta sẽ cầu nguyện cho các linh hồn 

này vào mỗi Thánh lễ trong tháng. 
 

Thánh Lễ Cộng Đoàn 
Để việc mở cửa nhà thờ không bị ảnh hưởng, xin quý vị tiếp tuc 

đề cao cảnh giác. 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). Ngoài 

ra, cũng có thêm 25 chỗ ngồi dưới hội trường. 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 

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 


