
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 
Chúa Thăng Thiên 

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 "Trước sự chứng kiến của các ông, 

Người lên trời.” 

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23 "Người đặt Ngài ngự bên hữu 

mình trên trời."  

Bài Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Ðang khi Người chúc phúc 

cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.” 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và 

phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin 

Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ 

được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là 

những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh 

Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay 

trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành 

mạnh". 

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và 

ngự bên hữu Thiên Chúa. 

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng 

dạy bằng những phép lạ kèm theo.". Ðó là lời Chúa. 

 

Chúa Nhật VII Phục Sinh 

Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20a. 20c-26 "Phải chọn lấy một 

người trong những người có mặt đây, để cùng với 

chúng ta làm chứng Người đã sống lại.” 

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 11-16 "Ai ở trong tình yêu, thì ở 

trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy."  

Bài Phúc Âm: Ga 17, 11b-19 "Ðể chúng được nên một 

như Ta.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: 

"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những 

kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như 

Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng 

trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó 

cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con 

người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây 

giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi 

Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng 

của Con trong lòng. 

Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét 

chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như 

Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem 

chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho 

khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như 

Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá 

chúng trong sự thật: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha 

đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào 

thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả 

chúng cũng được thánh hoá trong chân lý". Ðó là lời 

Chúa. 

Suy Niệm: Chúa Cha đã sai Ðức Giêsu và Ðức Giêsu 

cũng sai chúng ta vào thế gian. Ðức Giêsu không 

thuộc về thế gian. Chúng ta cũng vậy, nhờ Máu người 

và Lời Người, chúng ta được tác thành, được thông 

dự vào vinh quang Thiên Chúa. Qua Ðức Giêsu, chúng 

ta được đón nhận lời Cha để sống giữa thế gian và để 

làm hiển vinh danh Cha nơi thế gian.  

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Cha thánh 

hóa chúng con bằng sự thật, bằng Lời của Cha. Xin 

cho chúng con mỗi ngày đón nhận Lời Cha cách trân 

trọng và yêu mến. Xin giúp chúng con biết suy gẫm 

Lời Cha và thực thi mỗi ngày để chúng trở nên giống 

Cha dù vẫn sống giữa thế gian tội lỗi. Amen.  
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 15/5 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 16/5 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 17/5 

 

Thứ Ba 18/5 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 19/5 

 

Thứ Năm 20/5 

 

Thứ Sáu 21/5 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 22/5 

4:00PM – Anh 

 

 

Chúa Nhật 23/5 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh  

Mary Walsh (12th Anniversary) 

Chúa Nhật VII Phục Sinh 

Thánh lễ  

Regina Eweka (3rd Anniversary)  

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh  

Paul and Dotty McLaughlin  

(58th Wedding Anniversary)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh  

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh  

Margaret Corrigan  

(44th Anniversary)  

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh  

Sabrina Saint Louis, Marie Claude-

Joslin Metelus Joseph & Hermite 

Jean-Pierre  

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Thánh lễ  

Ruben & Susana Chaneco  

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. 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này  

là để tưởng nhớ 

Mary Walsh  

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Jordan Anh Pham  

Kathleen Kiely  

Maria Kayla Tran  

Brayden David Mahoney  
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu chúc cho 

các em sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay Thiên Chúa và  

Mẹ Maria. 
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“Khổ nhọc của chúng ta ở đời này thì ngắn ngủi, nhưng phần 
thưởng thì muôn đời. Chúng ta đừng để mình bị phiền nhiễu 
vì tiếng ồn ào của thế gian đang đi qua như một chiếc bóng. 
Chúng ta đừng để những khoái lạc giả trá của thế gian lừa 

đảo phỉnh gạt chúng ta.” Thánh Clare Assisi 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $5,828 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $883 

Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Trường Công Giáo 
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh 

Bernadette đã đóng góp được $16,059 cho 

quỹ Catholic Appeal, là 57% 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 

website 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 

Friends of the Unborn 
Xin quý vị tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ trẻ không 

gia đình đang cậy nhờ vào tổ chức Friends of 

the Unborn. Quý vị có thể tặng tiền mặt, gift 

cards hoặc ký check cho Friends of he Unborn.  

Giỏ quyên tiền sẽ được đặt trong nhà thờ trong tuần này và 

tuần tới hoặc quý vị có thể gởi các đóng góp đến văn phòng 

giáo xứ. Xin chân thành cám ơn! 

Vaccine Covid-19 
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 
All Ushers and Mass Volunteers, and anyone wanting to be 

on the Safety Committee, please make every attempt to 

attend this training.  

Parishioners also welcomed if there is enough room for 

everyone to meet safely.  

Time: This Sunday May 16, 2021 10:00 AM—11:15 AM  

Place: Church Hall  

Presenter: Commander John Hamelburg, Randolph Police 

Department  


