
BÍ TÍCH  

Hòa Giải/Xưng Tội 

Xin liên lạc các Cha. 

Thanh Tẩy/Rửa Tội 

Chúa Nhật thứ tư hàng tháng lúc 1:00PM. Xin 

lấy mẫu đơn ở các cửa ra vào nhà thờ. Cha mẹ 

sẽ phải học lớp giáo lý Rửa Tội do thầy Sáu Tom 

tổ chức vào 12:30PM Chúa Nhật đầu tháng. 

Hôn Phối/Lễ Cưới 

Liên lạc cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày 

thành hôn. Cần tham dự qua lớp Dự Bị Hôn 

Nhân. 

Viếng Thăm/Xức Dầu Bệnh Nhân 

Xin liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc các Cha. 

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 LA ̣C 
Linh Mục:  

Cha Charles Phạm Sinh, CRM (Quản Nhiệm) 530.360.8069 

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: Cv 9, 26-31 "Ngài thuật lại cho các ông biết 

trên đường đã thấy Chúa thế nào.” 

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24 "Ðây là giới răn của Người: là 

chúng ta phải yêu thương nhau."  

Bài Phúc Âm: Ga 15, 1-8 "Ai ở trong Thầy và Thầy ở 

trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

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

là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành 

nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn 

nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, 

còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái 

hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với 

các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. 

Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, 

nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu 

không ở trong Thầy. 

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và 

Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì 

không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai 

không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, 

và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho 

nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở 

trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. 

Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con 

sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của 

Thầy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

Suy Niệm: Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho tượng 

trưng cho dân Israel. Dân này được Thiên Chúa vun 

trồng, che chở bao bọc như chủ vườn chăm sóc cây 

nho. Nhưng dân này đã làm Thiên Chúa thất vọng vì họ 

không trổ sinh hoa trái tốt lành. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình 

ảnh cây nho thật mà Chúa Cha ưng ý. Cây nho trổ sinh 

nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các 

môn đệ là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi 

gắn liền với cây và được cắt tỉa. Môn đệ Ðức Giêsu 

cũng chỉ trưởng thành trong ân sủng khi được kết 

hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn 

của Ngài. 

Ðời sống thiêng liêng của chúng ta cũng lớn lên và 

sinh hoa trái khi chúng ta chấp nhận loại bỏ, cắt tỉa 

những gai góc, những chướng ngại trong chúng ta và 

biết gắn kết với Ðức Giêsu. 

  

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là 

cành luôn gắn chặt với Chúa là thân cây. Vì cành chỉ 

sống được nhờ sức sống của cây. Chúng con chỉ có 

thể sống, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong đức tin 

và ân sủng nhờ sức sống của Chúa. Xin cho chúng con 

can đảm để Chúa cắt tỉa chúng con. Dù khi cắt tỉa 

chắc chắn là đau xót, nhưng thà chúng con chịu đau 

để được sống đời đời, còn hơn chúng con không chịu 

hy sinh từ bỏ, chúng con chỉ là một cành trơ trụi và vô 

dụng mà Chúa sẽ loại trừ trong ngày sau hết. Amen.  
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 1/5 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 2/5 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 3/5 

 

 

Thứ Ba 4/5 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 5/5 

 

Thứ Năm 6/5 

 

Thứ Sáu 7/5 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 8/5 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 9/5 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh  

Belmiro S. Lomba  

(4 Month Anniversary)  

Chúa Nhật V Phục Sinh 

Thánh lễ  

Horace Belgrave (2nd Anniversary)  

Thánh Philipphê và Thánh 

Giacôbê Tông Đồ, lễ kính 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh  

Lenamay Simmons  

(Special Intention)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh  

Các Linh Hồn được xin lễ đời đời 

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh  

Brian St. Peter (19th Anniversary) 

Chúa Nhật VI Phục Sinh 

Thánh lễ  

John J. Papagni (Birthday 

Remembrance)  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của 

Muriel O’Donnell  
được yên nghỉ muôn đời. 

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 
Xin chúc mừng 20 em trong giáo xứ chúng ta đã được 

lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể 

Andy Vu  

Anne Sophia Mirville  

David Nguyen  

Drayden Vu  

Gemya Sanon  

Giovanna Nguyen  

Ilan Cazeau  

Jayden Phan  

Jessica Tran  

Josephine Montagnon  

Justin Phan  

Kadina Thompson  

Latisha Desir  

Liam Le Phan  

Nam Vu  

Nathan Tran  

Thao Vu  

Tyler Dorinvil  

Vincent Duong  

Vincent Pham  

“Hãy thực hiện nhiều tác động yêu mến, bởi vì chúng hun 
đốt và làm cho linh hồn nên dịu hiền. 

Bất kỳ làm gì, chúng ta cũng hãy dâng lên Thiên Chúa, 
cầu mong nó tôn vinh và tán tụng vinh quang Người.” 

Thánh Teresa Avila 
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QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $2,879 

 Trợ Giúp Phí Năng Lượng: $710 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh 

Bernadette đã đóng góp được $14,959 cho quỹ 

Catholic Appeal, là 53% chỉ tiêu $29,096. Chương 

trình gây quỹ Catholic Appeal giúp Tổng Giáo 

Phận duy trì các mục vụ nhằm phục vụ và hỗ trợ 

các giáo xứ, trường học và các cộng đoàn giáo 

dân. Quý vị có thể dùng bìa thư Catholic Appeal 

hoặc đóng góp online tại 

bostoncatholicappeal.org. Xin chân thành cám ơn. 

Lạc Quyên Hằng Năm:  Xin chân thành cám ơn 

quý vị nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng 

Năm, tổng số tiền đóng góp đến nay là $40,000! 

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!  

20121 CORIs 

Như mọi năm, xin các thiện nguyện viên điền đơn 

CORIs và gởi lại cho người chịu trách nhiệm như 

sau: 

Giáo lý: chị Huyền, anh Thiện 

TNTT: chị Linda, anh Hùng 

Phụng Vụ: Cha Phong, Denise 

Thánh Nhạc: chị Dung, anh Phong, bà Joan 

Tiếp Tân: anh Tuấn 

Quyên góp: Denise 

Những ai giữ chìa khóa, ban trật tự và ban 

phòng chống Covid: anh Đức, anh Tuấn, anh 

Thiện, Denise 

Xin cám ơn tất cả! 

THÔNG TIN 

Vaccine Covid-19 
Randolph Board of Health sẽ tổ chức 

tiêm ngừa Covid-19 tại hội trường 

Thánh Bernadette vào Chúa Nhật, 

ngày 9 tháng 5, từ 10  giờ sáng đến 

1:30 chiều. Quý vị có thể ghi danh 

bây giờ hoặc tuần sau.  

Pfizer vaccine dành cho những ai từ 16 tuổi trở lên và cần 

tiêm 2 lần, nên Board of Health sẽ trở lại sau 3 tuần. 

J&J vaccine chỉ tiêm một lần dành cho những ai từ 18 

tuổi trở lên 

Vaccine miễn phí và không đòi hỏi ID hay thẻ bảo hiễm 

  

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 
Tiếng Anh: Thứ năm hằng tuần (trừ các ngày lễ trọng) 

6:00-8:00pm 

Tiếng Việt: Thứ sáu đầu tháng (trừ các ngày lễ trọng) 

7:30pm 

 Nhà thờ Thánh Bernadette 

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










