
BÍ TÍCH !Không áp dụng trong mùa dịch! 

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 !Không áp dụng trong mùa dịch! 
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: Is 61, 1-2a. 10-11 "Tôi hớn hở vui mừng trong 

Chúa.” 

Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 16-24 "Thần trí, linh hồn và thể xác 

anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến". 

Bài Phúc Âm: Ga 1, 6-8. 19-28 "Giữa các ngươi có một 

Ðấng mà các ngươi không biết" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến 

như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi 

người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng 

ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của 

Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị 

tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền 

tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi 

không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có 

phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là 

Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: 

"Không phải". 

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho 

những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan 

đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay 

đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". 

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai 

đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức 

Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao 

ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa 

trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các 

ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính 

Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây 

giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia 

sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy 

được khuôn mặt của Gioan Tiền Hô. 

Thực vậy, công việc của ông đã thu hút được sự chú ý 

của đông đảo người Do Thái, nhất là hàng lãnh đạo 

trong dân về mặt tôn giáo. Chính vì thế, họ đã thắc 

mắc, muốn biết rõ lý lích của ông cũng như vai trò của 

ông trong lịch sử cứu độ. Họ đã sai người đến đặt câu 

hỏi: Ông là ai? Là Đức Kitô? Là Elia? Hay là một tiên tri? 

Đó là những nhân vật mà họ tin rằng sẽ trở lại nơi trần 

gian, để rao giảng sự thống hối vào những ngày cuối 

cùng. 

Lời giảng và việc làm của Gioan đã lay động xã hội thời 

bấy giờ. Tuy nhiên, ông đã xác quyết rằng mình chỉ là 

một nhân chứng, một người giới thiệu cho một Đấng 

đang ở giữa họ mà họ không biết. Đấng ấy là người đến 

sau ông, nhưng lại lớn hơn ông. Hiểu theo nghĩa là nắm 

giữ vai trò chủ chốt. Và như thế, Gioan đã đặt chúng ta 

trước ngưỡng cửa một thời đại mới. Thời đại cứu 

chuộc, thời đại Emmanuel, Con Thiên Chúa xuống thế 

làm người và ở giữa chúng ta. Trong thời đại ấy, những 

người nghèo khổ được đón nhận Tin Mừng, những tâm 

hồn đau thương được băng bó, những kẻ lưu đày được 

ân xá. Và đó chính là thời đại hồng ân của Thiên Chúa. 

Còn chúng ta thì sao? Ngày hôm nay chúng ta cũng 

đang sống trong thời đại hồng ân của Thiên Chúa. Thế 

nhưng, cuộc sống của chúng ta có phản ảnh được cái 

tinh thần của thời đại mới ấy hay không? Bởi vì cuộc 

sống chung quanh chúng ta vẫn còn quá nhiều những 

nghèo khổ, túng thiếu, bất công, bóc lột và thù hận. 

Chúng ta đã làm được gì cho những người chung 

quanh, để họ nhận cũng nhận biết tình thương và ơn 

sủng của Thiên Chúa. 

Ước chi việc làm và đời sống của mỗi người chúng ta 

cũng sẽ trở nên một thứ tiếng kêu, thức tỉnh những 

người chung quanh biết hướng nhìn về Chúa và nhất là 

biết đón nhận Chúa trong mùa Giáng Sinh này. 

https://gpcantho.com/ 
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 12/12 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 13/12 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 14/12 

 

 

Thứ Ba 15/12 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 16/12 

9:00AM – Anh 

Thứ Năm 17/12 

9:00AM – Anh 

6:00PM – Anh 

 

 

 

 

 
 

Thứ Sáu 18/12 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 19/12 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 20/12 

9:00AM – Việt 

Đức Mẹ Guadalupe 

Jim Donahoe (13th anniversary)  

Chúa Nhật III Mùa Vọng 

Thánh lễ 

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh 

mục, Tiến sĩ Hội Thánh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng 

Marguerite Frazier  

(3rd Anniversary)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng 

Thánh lễ tại St. Mary‘s 

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng 

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 III Mùa Vọng 

Special Intention Jennifer & 

Shane Cormier & family  

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng 

Mary Hoyt (11th Anniversary)  

Chúa Nhật IV Mùa Vọng 

Thánh lễ 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ 

Giáng Sinh 

Thứ năm, ngày 24 tháng 12 

St. Bernadette’s: 4:00PM, 7:30PM (Việt) 

St. Mary’s: 2:00PM, 4:00PM, 7:00PM 

Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 

St. Bernadette’s: 9:00AM (Việt), 11:30AM 

St. Mary’s: 10:00AM 

***Xin quý vị lưu ý: Để được tham dự Thánh lễ Giáng 

Sinh, xin quý vị ghi danh theo các cách sau: 

 Đăng ký tại websites giáo xứ www.stbernadette.us 

hoặc www.stmaryrandolph.org 

 Gọi văn phòng 781.963.1327 hoặc email  

inquiries@stbernadette.us 

 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của bé 

Abraham An Khang Tran  
 

được yên nghỉ muôn đời trong vòng tay Thiên Chúa. 

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 làm hẹn. 
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QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $1,571 

 Trùng Tu Thánh Đường: $205 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

 Lạc Quyên Hằng Năm:  Xin chân thành cám ơn quý vị nào đã 

đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng số hiện giờ là 

$10,855.  Xin chân thành cám ơn!  

 Hoa Trang Trí Giáng Sinh: Quý vị có thể đóng góp vào quỹ hoa 

Giáng Sinh để tưởng nhớ linh hồn người thân yêu đã khuất và 

giúp chi phí mua hoa trang trí Thánh đường cho lễ Giáng Sinh. 

Sau khi điền các thông tin, xin cho phong bì vào rổ quyên tiền 

hoặc gởi cho văn phòng giáo xứ. Tên các linh hồn sẽ được in 

trong tờ thông tin Giáng Sinh. Xin cám ơn. 

THÔNG TIN 
 

 

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 và ghi “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! 
 

Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư 
Thay vì quyên góp tất vớ như mọi năm, do dịch 

bệnh năm nay, chúng ta sẽ tặng gift cards 

(Walmart, Target, Stop & Shop, CVS, hoặc Shaw’s) 

cho những người vô gia cư ở Brockton. Xin quý vị 

gởi gift cards đến Development Office @ 430 

Belmont Street, Brockton MA 02301. Hoặc tặng 

quà qua Amazon link https://www.amazon.com/

registries/custom/2HFNEA3ITD6SX/guest-view 
 

 

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. 

 

Sẵn sàng đón Đấng Emmanuel 

Năm Cách Để Chuẩn Bị Tâm Hồn 

1. Xưng Tội – Tất cả chúng ta hãy đến với Bí tích Hòa Giải vào Mùa 
Vọng Thánh Đức. Chúng ta hãy làm sạch nội tâm của chính mình. 
Hãy coi chừng bụi bẩn, mạng nhện, mùi hôi hám – không là mùi 
của động vật, mà là mùi xú uế của tội lỗi. Theo lời của Thánh 
Phaolô, ước gì chúng ta là hương thơm của Chúa Kitô! 
2. Lời Chúa – Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Kinh Thánh là 
không biết Chúa Kitô.” Hãy tìm một nơi yên tĩnh và thời gian thuận 
tiện trong ngày, với nhiều thiện chí, để gặp gỡ Chúa trong Lời Ngài. 
Hãy sống Kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương 
thực hằng ngày.” Lương thực hằng ngày này là Lời Chúa. Chúa 
Giêsu đã nói rất rõ điều này bằng cách chống lại chước cám dỗ của 
ma quỷ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ 
mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4:4) 
3. Cầu Nguyện Nhiều Hơn – Mùa Vọng là mùa chúng ta phải nỗ lực 
cầu nguyện nhiều và ít phạm tội. Cuộc sống tội lỗi và cuộc sống cầu 
nguyện sâu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, giống như cố gắng trộn 
dầu với giấm, hoặc xen lẫn lửa với vòi chữa cháy, hoặc kết hợp ánh 
sáng với bóng tối. Càng cầu nguyện thường xuyên và nhiệt thành, 
chúng ta càng xa rời tội lỗi. 
4. Canh Chừng Miệng Lưỡi – Có nhiều cách chúng ta có thể chay 
tịnh, nhiều dạng gia vị cuộc sống. Ăn ít hoặc thậm chí thiếu ăn có 
thể rất có lợi. Chúa Giêsu nói rằng có một số quỷ chỉ có thể trị bằng 
việc ăn chay và cầu nguyện. (x. Mt 17:21) Tuy nhiên, chúng ta phải 
nói thêm về việc kiêng ăn, giảm nói, bớt tội đối với miệng lưỡi. 
5. Nghĩ Về Đức Mẹ, Kêu Cầu Đức Mẹ – “Hãy nghĩ về Đức Mẹ, hãy 
cầu khẩn Đức Mẹ.” Trung thành với tinh thần Mùa Vọng, chúng ta 
đồng hành với Đức Mẹ, Đấng vui mừng và mong đợi sự ra đời của 
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Con Yêu của Mẹ, Đức Giêsu, Đấng Cứu 
Độ trần gian! Trích “Advent: Get Ready to Welcome Emmanuel” Lm 
Ed Broom, OMV. Trầm Thiên Thu chuyển ngữ. 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


