
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 

 

www.thanhbernadette.com 

THÁNH LỄ  
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

Thứ Bảy    4:00PMAnh 

Chúa Nhật    9:00AMViệt 

     11:30AMAnh 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH) 

Thứ Ba, thứ Sáu   9:00AM 

Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette 

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT) 

Thứ Ba     7:30PM 

Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette 

LIÊN LẠC 
Linh Mục:  

Cha Charles Phạm Sinh (Quản Nhiệm) 

Cha Antôn Bùi Phong 

Cha Chris Palladino 

Thầy Sáu  

Thầy Thomas P. Burke 

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 

  

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 . 
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CÁC BÀI ĐỌC 
Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7 "Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về 

người.” 

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38 "Chúa dùng Thánh Thần mà xức 

dầu tấn phong cho Người.” 

Bài Phúc Âm: Mc 1, 6b-11 "Con là Con yêu dấu của Cha, 

Con đẹp lòng Cha" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, 

nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống 

cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em 

trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong 

Thánh Thần." 

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ 

Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở 

sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời 

mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống 

trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu 

của Cha, Con đẹp lòng Cha". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Từ xưa trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần 

ngự xuống là để trao ban một sứ mệnh. Hôm nay, Đức 

Giêsu cũng đã nhận lãnh một sứ mệnh, đó là cứu nhân 

độ thế. Là “mở mắt cho người mù”, là “đưa ra khỏi tù 

những người bị giam giữ”, là “dẫn ra khỏi ngục những kẻ 

ngồi trong bóng tối tăm”. Người không đến trong thái 

độ phô trương quyền lực, nhưng đến trong sự hiền lành 

khiêm nhường. Người đến không phải để lên án nhưng 

để tha thứ. Người đến không phải để giết chết nhưng để 

cứu sống như lời tiên tri Isaia: “Cây lau bị dập, Người 

không bẻ gẫy. Tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi”. 

  

Phép rửa của Đức Giêsu mời gọi ta nhớ lại ơn phép rửa 

tội của mình. Ngày ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, 

màn đêm tội lỗi vây phủ ta bị xé ra, Ba Ngôi Thiên Chúa 

đã đến với ta, ban cho ta cuộc sống thần linh, cho ta 

được vinh dự làm con Thiên Chúa, cho ta được kết hiệp 

mật thiết với Thiên Chúa. Ngày ta được lãnh nhận Bí 

tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần cũng đã trao cho ta một 

sứ mệnh, đó là sống xứng đáng một người con hiếu 

thảo của Chúa, là tiếp tục công việc của Đức Giêsu 

trong công cuộc cứu nhân độ thế. Đức Giêsu là gương 

mẫu một người con hiếu thảo, vì Người luôn sống thân 

mật với Chúa Cha, luôn kết hiệp với Chúa Cha trong 

kinh nguyện hằng ngày, và nhất là Người luôn tìm thi 

hành thánh ý Chúa Cha, Người đã vâng lời Chúa Cha 

cho đến chết và chết trên thập giá. Ta hãy noi gương 

Đức Giêsu, luôn kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn 

tìm thi hành thánh ý Thiên Chúa, luôn sống một cuộc 

sống tốt đẹp, luôn tích cực góp phần xây dựng xã hội, 

tạo hạnh phúc cho những anh em sống chung quanh ta. 

GM Ngô Quang Kiệt 
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 9/1 

 4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 10/1 

 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 11/1 

 

Thứ Ba 12/1 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 13/1 

 

Thứ Năm 14/1 

 

Thứ Sáu 15/1 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 16/1 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 17/1 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh 

Thanksgiving for Dukens Francois  

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu  

Phép Rửa 

Thánh lễ 

Truong Van Hoa & Kimberly Rojas  

(both 15 Year Anniversaries)  

Thứ Hai Tuần I Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần I Thường Niên  

Meodile Guerrier  

(Thanksgiving for 102nd birthday)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần I Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần I Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên  

Frederick Williams, Matthew & 

Emily Odenweller (Special Intention)  

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên  

Thanksgiving for Dukens Francois  

Chúa Nhật II Thường Niên 

Thánh lễ 

Jane & Kathleen Coakley  

& Brooke Sorrento  

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 
Thứ năm 6:00-8:00pm (Anh) 

Thứ sáu đầu tháng 7:30pm (Việt) 

 Nhà thờ Thánh Bernadette 

 

 

 

 

 

 

Xưng Tội 
Khi cần thiết, xin quý vị liên lạc Cha để làm hẹn. 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này  

là để tưởng nhớ 

Gioan Baptiste Truong Van Hoa  
& Kim Rojas  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Catarina Veiga  
& Laurie Mulligan  

 

được yên nghỉ muôn đời. 
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THÔNG TIN 
 

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. 

QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $2,745 

 Lễ Đức Mẹ: $664 

 Trùng Tu Thánh Đường: $435 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng Lượng 

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

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

số ngày 3 tháng 1 là $25,650  từ 114 gia đình giáo 

dân.  

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 hoặc gởi đến văn phòng giáo 

xứ.  Xin chân thành cám ơn!  

THÔNG TIN 
 

Friends of the Unborn  
Mỗi năm, giáo xứ chúng ta có truyền thống 

quyên góp đồ dùng cho các bà mẹ và em bé 

trong trường hợp kém may mắn. Nhưng 

năm nay, vì do dịch bệnh, chúng ta sẽ chỉ quyên tiền vào 

các ngày cuối tuần 10 và 17 tháng 1. Quý vị cũng có thể 

mang phong bì đến văn phòng giáo xứ. Nếu ký check, xin 

ghi “Friends of the Unborn.” Xin chân thành cám ơn! 

 Friends là tổ chức Kitô giáo, nơi các bà mẹ mang 

thai đơn thân có thể ở miễn phí cho đến 18 tháng từ khi 

mang thai cho đến lúc sau sinh và trao dồi những kỹ 

năng giúp họ có được tương lai tốt đẹp hơn. 

Xin quý vị cũng đến tham dự giờ chầu Holy Hour for Life 

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 1 

2-3pm 

Nhà thờ Thánh Bernadette 
 

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

tiếp tục 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 25% sức chứa nhà thờ 

được sử dụng sẽ không còn ai được vào trong thánh 

đường. 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. 
 

Tháng 1—Tháng Kính Danh Thánh  

Chúa Giêsu 

 

 

 

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không 
giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng 

có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” 
Mt 10:28 

Tìm Hiểu Ơn Gọi Linh Mục 
dành cho nam độc thân từ 18 tuổi trở lên 

Thông tin về các buổi Tĩnh tâm hằng năm do Vocation 

Office của Tổng Giáo Phận tổ chức cho những ai muốn 

tìm hiểu về ơn gọi Linh mục như sau: 

Từ 18-30 tuổi 

Từ thứ sáu, ngày 19 tháng 2, 2021 đến Chúa Nhật, ngày 

21 tháng 2, 2021 tại Betania II Spiritual Life & Marian 

Center, Medway và St. John’s Seminary, Brighton.  

30 tuổi trở lên 

Từ thứ sáu, ngày 19 tháng 2, 2021 đến Chúa Nhật, ngày 

21 tháng 2, 2021 tại Pope St. John XXIII National 

Seminary  

Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại 

https://www.vocationsboston.org/events 



        

        

        

      
 ‚  

        

        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 


