
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 

  

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 34, 11-12. 15-17 "Phần các ngươi là những đoàn 

chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên.” 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26. 28 "Người đã trao vương quốc lại 

cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi 

sự". 

Bài Phúc Âm: Mt 25, 31-46 "Người sẽ ngự trên ngai uy linh 

của Người, và sẽ phân chia họ ra" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

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

Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu 

cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ 

được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ 

ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho 

đứng bên phải, còn dê ở bên trái. 

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy 

đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia 

nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo 

dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các 

ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta 

mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã 

viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta". 

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng 

con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ 

chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà 

cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù 

đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả 

thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một 

trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm 

cho chính Ta". 

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi 

phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời 

đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các 

ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là 

khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi 

không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có 

viếng thăm Ta!" 

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con 

đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở 

tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp 

lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã 

không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta 

đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy 

sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người 

lành thì được vào cõi sống ngàn thu". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Thiên Chúa đã âm thầm đi vào giữa đám đông 

nhân loại mà không ai biết. Chúng ta dễ dàng gặp Chúa lúc 

chúng ta không ngờ. Nếu chúng ta nhận được rằng Thiên 

Chúa không phải là Vua thống trị nhưng là Vua phục vụ, thì 

chúng ta không thể không nhận ra Ngài nơi những người bé 

mọn nhất. Chúng ta sẽ không còn thắc mắc như người lành 

hay kẻ dữ trong ngày phán xét cuối cùng: “Thưa Ngài, có khi 

nào chúng tôi thấy Ngài đói, Ngài khát, Ngài rách rưới… 

đâu?”… Vua Giêsu khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa 

tự đồng hoá với khuôn mặt của hàng triệu, triệu con người 

trên thế giới đang ê chề trong cảnh thiếu ăn, nghèo đói, thất 

nghiệp hay những công việc nô lệ, vô nhân đạo, đang bị kẻ 

mạnh áp bức hay người quyền thế bóc lột. 

Mừng lễ Chúa Kitô là Vua hôm nay, chúng ta xác tín rằng: 

Chúa Kitô là Vua. Vương quốc của ngài là vương quốc của 

tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì thuộc về Chúa Kitô và là 

công dân của Nước Thiên Chúa. Tình yêu, nói được là như 

“chứng minh nhân dân” của Nước Thiên Chúa. Chắc hẳn, tình 

yêu không đòi hỏi nhiều lời nói hơn bằng nhiều hành động 

thiết thực, sống động, cụ thể là chia sẻ chính những lo lắng 

khó khăn, khốn khổ cùng cực của đồng bào trong hoàn cảnh 

xã hội chúng ta đang sống. Hãy phục vụ những Vua Kitô ấy 

để vào ngày cuối cùng Vua Kitô sẽ mời gọi chúng ta “hãy đến, 

hỡi những người cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng 

vương quốc đã dành sẵn cho anh em từ thưở đời đời”…. 

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cho một năm Phụng Vụ đã qua, 

một năm chúng ta nhận lãnh rất nhiều, nhiều ân sủng của 

Thiên Chúa qua các Bí Tích, qua Thánh Lễ mỗi ngày, qua các 

biến cố trong cuộc sống, qua các mối tương quan chúng ta có 

lẫn nhau. Chúng ta cũng xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho 

chúng ta, vì những tội lỗi mà chúng ta xúc phạm đến tình yêu 

của Chúa và những tổn thương gây ra cho anh em mình, 

nhất là những người ta gặp gỡ mỗi ngày. Sau đó chúng ta có 

một quyết tâm mới cho những ngày tháng hồng ân của Năm 

Mới mà chúng ta chuẩn bị đi vào.  

giaophanthaibinh.org 
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of Advent. Today’s readings focus on the end of times. 

We are told that we will be judged by how we treat our 

brothers and sisters. We may be judged by the things we 

should have done or the responsibilities we did not take 

seriously enough or the people we did not forgive or the 

times we could have set better example. In today’s 

Gospel are we a sheep or a goat? When Jesus comes He 

will judge the good and the bad. He will reward those 

who have respected others and tried to help them and 

those who treat appropriately those who were bad or 

tried to make the poor not noticeable. Today’s readings 

ask us about how kind and Christ like we were in our 

behavior toward others and ourselves. Jesus is among us. 

Jesus tells us and promises us that He will always be with 

us in the poor, the hungry, the thirsty etc. Do we see 

Jesus in the face of the poor? Do we identify with the 

poor? Jesus gives so much attention to those who need it 

the most and wishes us to do the same. When we 

insulate ourselves from suffering and pain, we are 

rejecting Jesus. Our exercise of love tells who we are.  
 

Thank you: Advent and Christmas are rapidly 

approaching and 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. Please look and observe all that is being done 

to keep us safe. We do not wish or expect our volunteers 

to do so much that they leave themselves in a situation 

where they are in a compromised position during this 

time of the pandemic. They need our help. 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. In recent times there have been 

some days that the number of new cases has been over 

two thousand cases a day which means more than ever, 

we cannot let our guard down as we see that the 

numbers of people who are getting the virus is increasing 

rather dramatically. We can all help each other by doing 

what we need to do.  

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 21/11 

 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 22/11 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 23/11 

 

Thứ Ba 24/11 

 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 25/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 26/11 

9:00AM – Anh 

 

 

 

6:00PM – Anh 

Thứ Sáu 27/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 28/11 

 4:00PM – Anh 
 

Chúa Nhật 29/11 

9:00AM – Việt 

Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong 

đền thờ  

Ralph & Mary Vinciguerra  

Chúa Giêsu Kitô Vua 

Thánh lễ 

Thứ Hai XXXIV Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Bạn  

Tử Đạo  

Buddy Scahill  

Thánh lễ 

Thứ Tư XXXIV Thường Niên 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm XXXIV Thường Niên 

Thánh lễ Thanksgiving tại St. 

Bernadette‘s và St. Mary‘s 

 

 

Chầu Mình Thánh 

Thứ Sáu XXXIV Thường Niên 

Dot Scahill  

Thứ Bảy XXXIV Thường Niên 

Corazon Tiongson Ojastro  
(birthday remembrance)  
Chúa Nhật I Mùa Vọng 

Thánh lễ 

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

Ralph và Mary Vinciguerra  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Elmer Laureta và Marcelina Veiga  

được yên nghỉ muôn đời. 

Happy Thanksgiving! 

CHA CHÁNH XỨ 

Today as you know is the last Sunday in the Church year. 

Do we ever dream about a better world? Next Sunday we 

begin the start of a new liturgical year with the beginning 
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QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $2,692 

 Trợ giúp phí năng lượng: $364 

Phụ quyên 

Tuần này: Nữ Tu Sĩ Hưu Trí 

Catholic Appeal: Theo sổ sách ngày 11 tháng 

11, giáo dân Thánh Bernadette hứa đóng góp 

$26,407 cho quỹ Catholic Appeal, là 90% chỉ 

tiêu. Và giáo dân St. Mary’s hứa đóng góp 

$18,205 là 65% chỉ tiêu. Xin quý vị rộng lòng 

đóng góp, đạt được chỉ tiêu đóng góp là một 

việc đặc biệt quan trọng trong năm nay.  

 

 

THÔNG TIN 

Lớp Giáo Lý 
Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ khai giảng vào tháng 12 

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 phụ huynh liên lạc văn phòng giáo xứ qua email 

inquiries@stbernadette.us để biết thêm chi tiết. 
 

 

Tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời  
Để tưởng nhớ người thân yêu đã qua đời, xin quý vị ghi tên các 

linh hồn vào các mảnh giấy và cho vào rổ đặt trước cung 

thánh, chúng ta sẽ cầu nguyện cho các linh hồn này vào mỗi 

Thánh lễ trong tháng. 
 

Gift Cards cho người nghèo  
Mùa Vọng này, chúng ta sẽ quyên góp các gift cards 

để gởi đến các gia đình cần giúp đỡ nhân dịp lễ 

Giáng Sinh. Quý vị có thể cho gift card bao nhiêu và 

loại nào tùy ý. Quý vị cũng có thể tặng tiền mặt và cho vào 

phong bì ghi là “Outreach” hoặc “Gift to the needy.” Xin cho 

các quyên góp của quý vị vào rổ quyên tiền trước ngày 13 

tháng 12 hoặc gởi đến văn phòng giáo xứ. Xin cám ơn! 
 
 

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 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 


