
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 Quản Nhiệm:  

Cha Charles Phạm Sinh  

Cha Phó:  

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: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 "Nước Ðavít sẽ tồn 

tại muôn đời trước mặt Chúa.” 

Bài Ðọc II: Rm 16, 25-27  "Mầu nhiệm được giữ kín từ 

đời đời, nay được tỏ bày". 

Bài Phúc Âm: Lc 1, 26-38 "Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ 

sinh một con trai" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành 

xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính 

hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh 

nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào 

trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". 

Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý 

nghĩa gì. 

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn 

nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một 

con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và 

được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho 

Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời 

đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". 

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế 

nào được, vì tôi không biết đến người nam?" 

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ 

và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, 

Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là 

Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã 

thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai 

được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì 

không có việc gì mà Chúa không làm được". 

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như 

lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Suốt cuộc đời, Mẹ đã hoàn toàn sống 

theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã thánh hiến toàn thân và 

trót cuộc sống của Mẹ, để cộng tác với Chúa Giêsu Con 

Mẹ trong công trình cứu chuộc, để làm vinh danh Thiên 

Chúa Cha và cứu chuộc nhân loại. Còn chúng ta, chúng 

ta đã lấy thánh ý Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời chúng 

ta chưa? 

Mẹ đã chu toàn sứ mạng đó với một khát nguyện duy 

nhất là làm hài lòng Thiên Chúa, làm trọn thánh ý Ngài, 

Mẹ chỉ muốn điều Chúa muốn, chỉ làm điều Chúa 

muốn. Lời Mẹ đã thưa với Sứ Thần trong Ngày Truyền 

Tin: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên 

thần truyền”. Lời đó đã trở nên lẽ sống, luôn chỉ huy chi 

phối và hướng dẫn Mẹ trong trót cuộc sống. 

Vậy chúng ta hãy nên giống Mẹ, chỉ muốn điều Chúa 

muốn, làm điều Chúa muốn và chỉ khát khao làm hài 

lòng Chúa như Mẹ. Dù đời sống có gặp may mắn hay 

nghịch cảnh, dễ dàng hay khó khăn, xuôi thuận hay bất 

trắc, vui sướng hay sầu khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, 

chúng ta cũng hãy đón nhận tất cả vì lòng yêu mến 

Chúa và chu toàn thánh ý Ngài, rồi thưa với Chúa như 

Mẹ: “Này con đây là con Chúa, con xin vâng như lệnh 

Chúa truyền”. Đó là tất cả bí quyết làm hài lòng Chúa và 

sống hạnh phúc trên trần gian. 

Lm. Minh Vận, CRM 
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 19/12 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 20/12 

9:00AM – Việt 

Thứ Hai 21/12 

 

Thứ Ba 22/12 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Năm 24/12 

4:00PM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Sáu 25/12 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Bảy 26/12 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 27/12 

 

9:00AM – Việt 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng 

Mary Hoyt (11th Anniversary)  

Chúa Nhật IV Mùa Vọng 

Thánh lễ 

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng 

Healing for Mary Odenweller  

& Family 

Thánh lễ 

Vọng Chúa Giáng Sinh 

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 

Chúa Giáng Sinh 

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Thánh Têphanô, Phó tế, Tử Đạo 

Tiên Khởi 

Mary Ed, Dot & Buddy Scahill  

Chúa Nhật Thánh Gia Chúa Giêsu, 

Đức Maria và Thánh Giuse 

Thánh lễ 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ 

Giáng Sinh 

Thứ năm, ngày 24 tháng 12 

4:00PM 

7:30PM (Việt) 

Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 

9:00AM (Việt) 

11:30AM 

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

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

 Gọi văn phòng 781.963.1327  

 Email inquiries@stbernadette.us 

 Đăng ký tại website của giáo xứ thanhbernadette.us 

 

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) 

www.stbernadette.us/livestream  

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba & thứ sáu 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn) 

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. 

Xin chúc mừng đôi tân hôn 

John Lam và Elizabeth Nguyen 

Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau  

Dưới sự cho phép của Đức Hồng Y Sean, liên cộng 
đoàn hai giáo xứ Thánh Bernadette và St. Mary’s 

thuộc Randolph sẽ tạm thời tách riêng bắt đầu thứ 
bảy, ngày 19 tháng 12.  

 

Cha Charles Phạm Sinh sẽ là Cha Quản Nhiệm của St.  
Bernadette’s và Cha Phil sẽ là Cha Chánh xứ của  

St. Mary’s. 



20 tháng 12 năm 2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng   

Trang 4 
 

THÔNG TIN 
 

 

 

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. 

Chúc Mừng Chúa  

Giáng Sinh 
Hãy tỉnh dậy hỡi loài người! Bởi vì chúng ta mà Thiên 

Chúa xuống thế làm người. Trỗi dậy và nhận thấy 

rằng tất cả là vì chúng ta. Cái chết đời đời sẽ đang 

đợi chúng ta nếu Ngài không được sinh ra đúng lúc. 

Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi xác thịt tội lỗi 

nếu Ngài không trở nên xác thịt như ta. Khốn khổ sẽ 

không bao giờ rời khỏi chúng ta nếu Ngài không hành 

động xót thương. Chúng ta sẽ không được sống nếu 

Ngài không chịu chết. Chúng ta sẽ bị diệt vong nếu 

Ngài không đến. ---Thánh Augustinô  

QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $4,211 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $320 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Năng Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Quỹ Từ Thiện của giáo xứ & Trợ 

Giúp Trường Công Giáo 

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

nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng 

số ngày 13 tháng 12 là $17,080. Nếu quý vị có khả 

năng đóng góp trong năm nay, xin dùng bất cứ phong 

bì nào và ghi “Grand Annual” rồi cho vào rổ quyên 

tiền.  Xin chân thành cám ơn!  

Lời nguyện Giáng Sinh 
Lạy Đấng Yêu Thương, Giáng Sinh này, xin hãy dẫn 

chúng con đến với những tình huống mà chúng con có 

thể tạo nên điều khác biệt. Lạy Chúa Giêsu, chúng con 

muốn mở rộng con tim của chúng con cho tha nhân. 

Xin giúp chúng con biết để Thần Khí của Ngài hướng 

dẫn trong cách cư xử của chúng con đối với những 

người chúng con gặp gỡ. Ngài đã dựng nên mỗi một 

người theo cách riêng với những nhu cầu riêng biệt; 

xin giúp chúng con là một phần câu trả lời cho những 

câu hỏi của họ, là một phần trong sự thoả mãn những 

nhu cầu của họ. Xin ban cho chúng con tình yêu, sự 

khôn ngoan và thông hiểu để có thể trở thành người 

đại diện cho Ngài trước mọi người chúng con gặp. 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


