
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: Gn 3, 1-5. 10 "Dân thành tin tưởng nơi Chúa: 

họ công bố việc ăn chay .” 

Bài Ðọc II:  1 Cr 7, 29-31 "Bộ mặt thế gian này đang qua 

đi.” 

Bài Phúc Âm: Mc 1, 14-20 "Anh em hãy ăn năn sám hối 

và tin vào Phúc Âm" . 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao 

giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ 

đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn 

năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Ðang lúc đi dọc theo 

bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang 

thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. 

Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các 

ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các 

ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người 

thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp 

lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ 

cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm 

công, và đi theo Người. Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm: *…+ Bài Tin mừng được Thánh Marcô ghi lại về 

những hoạt động của Đức Giêsu trong thời gian khởi đầu sứ 

vụ công khai của Ngài. Đề tài rao giảng của Ngài là mời gọi mọi 

người sám hối. Ngài nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên 

Chúa đã gần đến; Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). 

Đề tài này được Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt thời 

gian hoạt động công khai. Tiếp nối sứ mạng của Ngài, suốt hai 

ngàn năm qua, Giáo hội cũng không ngừng rao giảng và kêu 

gọi con cái mình thực hành sám hối. 

Vậy, sám hối là gì? Công đồng Trentô định nghĩa: “Sám hối là 

cảm thấy đau buồn, gớm ghét tội đã phạm và quyết chí chừa 

cải”(DZ.1676). Theo { công đồng, sám hối không chỉ là thái độ 

đau buồn, gớm ghét vì tội lỗi đã phạm trong quá khứ, mà còn 

phải có tâm tình hướng tới tương lai để quyết tâm chừa bỏ tội 

lỗi, đồng thời phải ra sức làm nhiều việc lành phúc đức. Việc 

làm này tương tự như người nông dân sau khi làm cỏ ruộng 

mình. Để cỏ không mọc trở lại, họ cần phải trồng cây khác thế 

vào đó. 

Ai cần phải sám hối? Tất cả mọi người, vì đã là con người thì 

ai cũng có tội… Thánh Gioan Tông Đồ nói: “Nếu chúng ta nói 

là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật 

không ở trong chúng ta.”(1 Ga 1,8). Vì thế, để được tha tội, 

để được vào Nước trời thì cần phải sám hối... 

Để sám hối cần phải nhận ra tội lỗi của mình: Tội là sự xấu xa 

làm cho ta mất liên lạc với Chúa và tha nhân. Tội có thể trong 

tử tưởng, lời nói hoặc việc làm. Để sám hối, hối nhân phải { 

thức và chấp nhận mình có tội như nội dung Kinh Thú Nhận: 

“lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” Nhưng trong thực 

tế, để nhận ra tội lỗi của mình không phải là chuyện dễ dàng. 

Con người thường có khuynh hướng đổ lỗi cho kẻ khác. Ngày 

xưa, ông Adong đã đổ tội cho bà Evà. Bà Evà lại đổ tội cho 

con rắn. Ngày hôm nay, cha mẹ – con cái, vợ – chồng, cấp 

trên – cấp dưới, ngày này – người khác…thường đổ lỗi cho 

nhau. Ít khi người ta can đảm để nhận trách nhiệm về mình. 

Vì cái tôi của người ta lớn quá. Vì người ta mất { thức về tội. 

Vì vậy, người ta khó thực hành việc sám hối ăn năn. 

Để nhận ra tội lỗi của mình cần phải biết sống khiêm 

nhường: Khiêm nhường như người thu thuế lên đền thờ cầu 

nguyện, ông đứng xa xa, đấm ngực ăn năn và thưa với Chúa: 

“Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (x. Lc 18,13); 

Khiêm nhường như ông Giakêu: đường đường là một thủ 

lĩnh thu thuế, nhưng ông không ngại “trèo lên” cây sung để 

được nhìn thấy Đức Giêsu và ông cũng không ngại “tụt 

xuống” để mong muốn được gặp Ngài. Khi gặp được Đức 

Giêsu thì ông đã quyết tâm từ bỏ nghề cũ, thực thi bác ái 

bằng cách chia nữa tài sản của mình cho người nghèo và đền 

trả gấp bốn những gì ông làm thiệt hại cho kẻ khác (x. Lc 14,1

-10); Khiêm nhường như Phêrô, sau khi chối Chúa, nghe 

tiếng gà gáy, nhớ lại lời Chúa, ông đã ra ngoài khóc lóc thảm 

thiết (x. Lc 22,60-62). Khiêm nhường như kẻ trộm lành đã 

nhận ra tội lỗi của mình và xin Chúa thứ tha (x. Lc 23, 40-43).. 

Vâng, chúng ta là người tội lỗi, nên chúng ta cần phải sám hối 

để được Chúa tha tội và được vào Thiên đàng. Đồng thời 

chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục đi rao truyền Lời Chúa 

để cho mọi người được sám hối như lời mời gọi của Đức 

Giêsu đối với bốn môn đệ đầu tiên: “Hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm 

cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người”(Mc 1,17). 

Lm. Anthony Trung Thành 
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CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 23/1 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 24/1 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 25/1 

 

Thứ Ba 26/1 

 

9:00AM – Anh 

 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 27/1 

 

Thứ Năm 28/1 

 

 

Thứ Sáu 29/1 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 30/1 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 31/1 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên  

Samide N. Joseph  

Chúa Nhật III Thường Niên 

Thánh lễ 

Dorothy Hamilton  

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại 

Không có Thánh lễ 

Thánh Timôthêô và Thánh Tiô, 

Giám Mục 

Tommie Jackson  

(Mass of Thanksgiving on His 

86th Birthday)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần III Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục, 

Tiến Sĩ Hội Thánh 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên  

Susan Kelley & Kathleen D  

(Special Intention)  

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên  

James Corrigan  

Chúa Nhật IV Thường Niên 

Thánh lễ 

Ruben & Susana Chaneco và  

Elmer Laureta  

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 qu{ vị liên lạc Cha để làm hẹn. 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là  

để tưởng nhớ 

Maria Giuse Tran Thi Quy  

PHÂN ƯU 
Được tin buồn Bà Maria Vũ Thị Thùy Trang, sinh năm 1946 tại 

Thanh Miện, Hưng Yên, Việt Nam, vừa được Chúa gọi về lúc 2 

giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2021, tại Thành Phố Holbrook, 

Massachusetts, nhằm ngày 7 tháng 12 năm Canh T{, hưởng 

thọ 75 tuổi.  Bà Maria Vũ Thị Thùy Trang là Phu Nhân của Bác 

Lê Ngọc Thức một giáo hữu kz kiệu của Cộng Đoàn Công Giáo 

Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Bernadette, là Thân Mẫu của anh Lê 

Trí Đức, Ủy Viên Thông Tin của Cộng Đoàn và là Thành Viên 

Hội Đồng Mục Vụ, Giáo Xứ Thánh Bernadette.   

Toàn thể Ban Mục Vụ Cộng Đoàn  Công Giáo Vỉệt Nam, Giáo 

Xứ Thánh Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu với Bác Lê Ngọc 

Thức, anh Lê Trí Đức cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin 

Thiên Chúa là nguồn tình yêu dủ thương sớm đưa Linh Hồn 

Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên đàng.   

Thành Kính Phân Ưu 

BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Giáo Xứ Thánh Bernadette 
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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 qu{ 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. Qu{ 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 qu{ vị đọc thêm 

thông tin trong thư của Ban Mục Vụ tại 

thanhbernadette.com. 

QUYÊN GÓP  

 Quyên góp tuần rồi: $2,210 

 Trợ giúp phí năng lượng: $628 

Phụ quyên tuần này: Hội Thánh Châu Mỹ Latin 

Lạc Quyên Hằng Năm:  Xin chân thành cám ơn qu{ vị nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng số ngày 10 

tháng 1 là $26,700  từ 119 gia đình giáo dân. Nếu qu{ 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 

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 qu{ 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 qu{ vị đọc thêm thông tin trong thư của 

Ban Mục Vụ tại thanhbernadette.com. 
 

Worldwide Marriage Encounter has 

gone "Virtual"!  
To support married couples during this time of social 

distancing, Worldwide Marriage Encounter is sponsoring 

virtual marriage experiences. Some are on weekends and 

some span multiple weeks on a given weekday. Couples 

will explore their individual personality styles, improve 

listening and communication skills, understand God’s plan 

for their marriage, and learn how to keep their 

relationship a priority.  

Registration is limited and a $100 application fee is 

required. For more information or to apply, call at or visit 

them at https://wwmema.org/.  

“This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at 

hand. Repent, and believe in the gospel.” 

Bring your marriage to its fullest.  

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 

Lớp Giáo Lý 

Lớp online học trở lại vào Chúa Nhật này,  

Ngày 24 tháng 1 

Giáo xứ có tổ chức các lớp học từ 1 đến  

Thêm Sức.  Và năm nay các em học online vì l{ do  

dịch Covid. 

Nếu con em của qu{ vị đang học lớp 1-10 (hoặc đủ 

điều kiện để chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức),  

xin mời qu{ vị ghi danh cho các em vào học. 

 

Để ghi danh, quý vị có thể liên lạc văn phòng giáo xứ  

781-963-1327 hoặc email office@stbernadette.us  

hoặc liên lạc cô Huyền ngo.h@stbernadette.us  



        

        

        

      
 ‚  

        

        Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng 

Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên 

Tờ Thông Tin 

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin 
Nếu qu{ 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 


