THÁNH BERNADETTE
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ

Linh Mục:
Cha Charles Phạm Sinh, CRM (Quản Nhiệm)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

530.360.8069

Cha Antôn Bùi Phong

4:00PMAnh
9:00AMViệt
11:30AMAnh

Cha Chris Palladino

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH)

Thầy Sáu

Thứ Ba, thứ Sáu
9:00AM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

Thầy Thomas P. Burke

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT)

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

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

617.910.9113

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
Fax: 781-963-0198

Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

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 l{ 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.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh
Thần và bắt đầu lên tiếng nói.”
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 "Trong một Thánh Thần,
tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân
thể."
Bài Phúc Âm: Ga 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy
cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa
nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:
"Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các
ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ
vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo
các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai
Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi
hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh
Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài
người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người
sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần
Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh
Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa
Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức
Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa
Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành
từ hạt nhân là các môn đệ.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ,
thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay
trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi
chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kz thị để mọi người
thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể
mọi người được sống trong hạnh phúc.
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23 tháng 5 năm 2021
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa
đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông
được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho
Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh
Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con
cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác.
Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn
còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa,
không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa
Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới
chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng
nhân. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN

Thánh Lễ (Việt)

Thứ Bảy 22/5

Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

4:00PM – Anh Sabrina Saint Louis, Marie ClaudeJoslin Metelus Joseph & Hermite
Jean-Pierre
Chúa Nhật 23/5 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:30AM – Anh Ruben & Susana Chaneco
Thứ Hai 24/5

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ
Không có Thánh lễ

Thứ Ba 25/5

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

9:00AM – Anh John Agen (Special Intention)
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Tư 26/5

Thánh Philip Nêri, Linh mục,
lễ nhớ
Không có Thánh lễ

Thứ Năm 27/5

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Không có Thánh lễ

Thứ Sáu 28/5

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

9:00AM – Anh Osmond Benjamino
Thứ Bảy 29/5

(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 qu{ vị liên lạc Cha để làm hẹn.

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

4:00PM – Anh Diana Lee Templier (Mass of
Thanksgiving)
Chúa Nhật 30/5 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:30AM – Anh Jose B. Castillo, Jr.

Cộng Đoàn Dân Chúa Kính Mến:
Cha Anthony Bùi Kim Phong Sẽ Hoàn Tất Nhiệm Kz Phục
Vụ Giáo Xứ St. Bernadette Thuộc TGP Boston, MA Vào
Cuối Tháng Năm Này.
Toàn Thể Giáo Xứ St. Bernadette Chân Thành Tri Ân

Cha Anthony Bùi Kim Phong
PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Osmond Benjamino
được yên nghỉ muôn đời.

Nguyện Xin Chúa và Thánh Nữ Bernadette Tiếp Tục
Nâng Đỡ, Đồng Hành Và Chúc Lành Cho Cha Trong
Sứ Vụ Mới.
Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 5 Vào 1pm, Chúng Ta Sẽ Xuống
Hội Trường Để Cám Ơn & Chúc Mừng Ngài.
Chân Thành Cám Ơn Quí Vị.
Đại Diện Giáo Xứ St. Bernadette, Randolph, MA.
Fr. Charles Pham Đức Sinh, CRM
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Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét
Thứ hai, ngày 31 tháng 5
9am (Anh)
7:30pm (Việt)

23 tháng 5 năm 2021

THÔNG TIN

Friends of the Unborn
Xin qu{ vị tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ trẻ không gia
đình đang cậy nhờ vào tổ chức Friends of the Unborn.
Qu{ vị có thể tặng tiền mặt, gift cards hoặc k{ check
cho Friends of he Unborn.
Giỏ quyên tiền được đặt trong nhà thờ hoặc qu{ vị có thể gởi các
đóng góp đến văn phòng giáo xứ. Xin cám ơn!

Vaccine Covid-19
QUYÊN GÓP


Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,801
 Hỗ Trợ Trường Công Giáo: $637
Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Các Tu Viện ở
Boston
Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Năng Lượng
& Catholic Relief Services in Brazil & India
Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh
Bernadette đã đóng góp được $16,282 cho
quỹ Catholic Appeal, là 58% 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.
Qu{ vị có thể dùng bìa thư Catholic Appeal
hoặc đóng góp online tại website
bostoncatholicappeal.org. Xin chân thành
cám ơn.
Lạc Quyên Hằng Năm: Xin chân thành
cám ơn qu{ vị nào đã đóng góp vào quỹ
Lạc Quyên Hằng Năm, tổng số tiền đóng
góp đến nay là $40,200. 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!
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Randolph Board of Health sẽ trở lại hội trường Thánh Bernadette
vào Chúa Nhật, ngày 30 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 12 trưa. để
tiêm ngừa Covid-19 lần hai. Nếu ai đã được tiêm lần thứ nhất ở nơi
khác cũng có thể tiêm lần hai ở đây nếu đến ngày cùng với những
ai muốn tiêm lần đầu.
Vaccine miễn phí và không đòi hỏi ID hay thẻ bảo hiễm.

Giúp Lễ
Các em nào đã được Rước Lễ lần đầu có thể gặp Thầy Tom sau
Thánh lễ nếu muốn được làm giúp lễ hoặc đến buổi tập dợt vào
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 5 lúc 10:30am.

Parish Safety Training
Thanks to Commander John Hamelburg of the Randolph Police
Department, who came last week to speak with us about safety. A
few points from his talk:
 Something helpful to all of us in any situation, is to be aware of
the nearest exit when we enter a building.
 How will we get out quickly if we need to?
 Even though all the doors of the church are locked during this
COVID time so you can only enter by the front doors….and we
lock the main front doors a few minutes after each Mass
begins, you can always exit by any outside door
Commander Hamelburg will work with us to apply for a grant to
enhance our safety—perhaps security cameras, etc. He also
explained to us that with the recent reform of police funding in
Massachusetts, there is no longer any money in the state budget
for the training of Auxiliary police officers and that is why we no
longer have their assistance with traffic before and after our
Masses.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

SAFETY UPDATE
MAY 20, 2021
Chỉ thị mới của bang Massachusetts:
Từ ngày 29 tháng 5, khẩu trang không
còn bắt buộc ở tiểu bang
Massachusetts cho những ai đã tiêm
ngừa. Tiểu bang vẫn khuyên những ai
chưa tiêm ngừa tiếp tục mang khẩu
trang.
Theo chỉ thị này, Tổng Giáo Phận cũng đưa
ra những thay đổi sau bắt đầu ngày 29
tháng 5:
Các giáo dân đã tiêm ngừa không cần mang
khẩu trang và cũng không cần giữ khoảng
cách với các giáo dân đã tiêm ngừa khác.

Chúng ta tiếp tục chúc bình an bằng cách
cúi đầu.
Đức Hồng Y Sean vẫn tiếp tục miễn bắt
buộc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, nhưng
dù thế nào thì qu{ vị nếu có bệnh thì cũng
không nên đến nhà thờ.
Chúng tôi sẽ cho đi các sách lễ 2020 đã không
dùng đến từ Mùa Vọng năm rồi. Xin qu{ vị lấy
về nếu cần. Sách có thể dùng đến tháng 11
năm nay.
Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của qu{ vị
để giúp giữ gìn cộng đoàn chúng ta để chúng
ta được tiếp tục quây quần bên nhau dâng lời
cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa!

Tất nhiên, những ai đã tiêm ngừa mà vẫn
muốn mang khẩu trang và giữ khoảng cách
có thể tiếp tục làm thế.
Chúng ta sẽ không là một giáo xứ chia rẽ về
vấn đề đeo hay không đeo khẩu trang,
chúng tôi cũng không phải là cảnh sát
vaccine, và chúng tôi sẽ tin tưởng nếu qu{
vị nói là qu{ vị đã tiêm ngừa.
Chúng tôi sẽ bỏ bớt đi các băng dính xanh
và giữ một phần của nhà thờ cho những ai
chưa tiêm ngừa cũng như những ai đã tiêm
ngừa mà vẫn muốn giữa khoảng cách. (Tạm
thời chưa có quyết định sẽ thực hiện việc
này ra sao)
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