
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: Ed 17, 22-24 "Ta hạ thấp cây cao và nâng 

cao cây thấp.” 

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 6-10 "Dù còn ở trong thân xác, hoặc 

đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là 

làm đẹp lòng Chúa."  

Bài Phúc Âm: Mc 4,26-34 "Tội bà rất nhiều mà đã 

được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 

"Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện 

một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, 

người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và 

mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất 

tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, 

rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng 

trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã 

đến mùa." 

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với 

cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống 

đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt 

đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi 

thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể 

làm tổ dưới bóng." 

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho 

họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao 

giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có 

thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:  Thiên Chúa quan phòng đã "cài đặt" trong 

hạt giống một mầm sống và một tiến trình sinh 

trưởng. Khi hạt lúa được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo 

tiến trình ấy mà nẩy mầm, mọc thành cây, làm đòng, 

trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy, Thiên 

Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và bơm không khí cho 

cây lúa phát triển. Nếu không có bàn tay quan phòng 

của Thiên Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và 

chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả 

thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: "Ví 

như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng 

công." 

 Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa là Ðấng Sáng Tạo và Quan Phòng, Chúa đã 

ban cho chúng con ân huệ được tham gia vào công 

trình của Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng 

nhiệt tâm và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. 

Amen. 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 12/6 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 13/6 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 14/6 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Ba 15/6 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 16/6 

 

Thứ Năm 17/6 

 

Thứ Sáu 18/6 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 19/6 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 20/6 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria  

Caterina Kim Thi Van Nguyen  

(3rd Anniversary) 

Chúa Nhật XI Thường Niên 

Thánh lễ  

Germaine & Raphael Gorneille 

& Jacques Goneze 

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên  

Germaine and Raphael Gorneille  

& Jacques Goneze  

Thánh lễ  

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên  

Michael & Cheryl Odenweller  

& Family  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên  

James Odenweller & Family  

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên  

All the Departed Marmelade 

Community  

Chúa Nhật XII Thường Niên 

Thánh lễ  

Maryjane Fahey  

Thánh Lễ (Việt) 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Chúa Nhật 9:00am  

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba 7:30pm  

Thánh Lễ (Anh) 

Thánh lễ Chúa Nhật 

Thứ bảy 4:00pm  

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. 

 

Xin thông báo, đến cuối tháng 6, giáo xứ sẽ ngừng 

livestream các Thánh lễ. Xin hẹn gặp quý vị trong 

Thánh đường! 

Cha Chris Palladino sẽ sớm không còn ở với 

chúng ta nữa và thứ bảy ngày 19 tháng 6, 4pm 

sẽ là Thánh lễ cuối cùng của ngài ở giáo xứ 

Thánh Bernadette. Cha Chris được thôi nhiệm vụ 

ở tribunal và được bổ nhiệm làm chánh xứ một 

Liên Giáo Xứ ở Dorchester.   
 

Xin chân thành cám ơn Cha đã phục vụ, đồng 

hành và chăm sóc giáo xứ trong thời gian qua. 

LỄ VẬT 
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để  

tưởng nhớ 

Catarina Nguyen Thi Kim Van  
&  

JB Truong Van Hoa  
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QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,132 

 Trùng Tu Thánh Đường: $1,306 

 Missionary Society of Saint James (Cha Ixon): 

$1,566 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng Lượng &  

Mục Vụ Truyền Giáo 
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh Bernadette đã 

đóng góp được $16,782 cho quỹ Catholic Appeal, là 60% 

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. 

THÔNG TIN 

Vaccine Covid-19 
Randolph Board of Health sẽ trở lại Thánh 

Bernadette vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng 6 

(thanks to Joe Burke!), 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. Xin quý vị sang nhà nguyện 

để tiêm ngừa. 

Vaccine miễn phí và không đòi hỏi ID hay thẻ bảo 

hiễm. 
 

Safety Update 
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.  

Tất nhiên, những ai đã tiêm ngừa mà vẫn muốn 

mang khẩu trang và giữ khoảng cách xin tiếp tục 

làm thế. 

Nhân dịp Father’s Day weekend (19 & 20 tháng 

6), Đức Hồng Y Sean sẽ trở lại bắt buộc tham dự 

Thánh lễ Chúa Nhật, xin quý vị xem thư đính 

kèm. 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý 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! 

NEED ASSISTANCE?  

Resilient Randolph Funding through the United Way 

is still available and we are still accepting applications 

from residents who are having trouble paying certain 

bills due to Covid-19.  

If you are in need of help paying rent, mortgage, 

utility bills (electric or gas), or for food & basic 

necessities please submit an application for help.  

The application is available at http://bit.ly/

ResilientRandolphHelp where you can select to "Give 

Today" or "Get Help".  

If you do not have access to the internet or a 

computer to fill out the application please visit the 

Turner Free Library or call at 781-961-0932 for 

assistance. If you are a senior and would like help 

filling out the application over the phone call 781-961

-0930 x2 for the Senior Center.  

For more Randolph-specific resources visit https://

bit.ly/RandolphResources  



 
 

 

June 8, 2021 

 

Brothers and Sisters, 

  

“Without the Lord’s day, we cannot live!” His Holiness, Pope Benedict, in his 

homily at the Cathedral of Saint Stephen in Vienna on September 9, 2007, quoted 

the Abitinian Martyrs, who during the persecution of Emperor Diocletian were 

arrested for celebrating Sunday Mass. The martyrs responded to the 

magistrate: “Sine dominico non possumus!” – without the Lord’s day, we cannot 

live! The Pope went on to say: “For these Christians, the Sunday Eucharist was not 

a commandment, but an inner necessity. Without him who sustains our lives, life 

itself is empty. To do without or to betray this focus would deprive life of its very 

foundation, would take away its inner dignity and beauty.”  

  

Aware that the opportunity to participate in Sunday Mass is increasingly available 

and increasingly safe for our Catholic people, we are joining dioceses in the Boston 

Province (Boston, Fall River, Springfield, Manchester, and Portland) in lifting the 

dispensation of the Sunday and Holy Day Mass obligation, effective the weekend of 

June 19 and 20, 2021.  

  

We are mindful of the Lord’s statement: “Where two or three are gathered together 

in my name, there am I in the midst of them.” (Mt 18:20). While we certainly can 

pray alone, there is both strength and blessedness in communal prayer. 

  

We do also note that attendance at Mass is our way of following the Third 

Commandment of the Decalogue: “Remember the sabbath day – keep it holy. For 

six days the LORD made the heavens and the earth, the sea and all that is in them; 



but on the seventh day he rested. That is why the LORD has blessed the sabbath day 

and made it holy.” (Ex. 20:8,11)  

  

We call to mind the many times we see Jesus observing the sabbath by going to the 

synagogue and teaching there (Mt 13:54, Mk 1:21-28, Lk 4:16-30, Jn 6:22-59). It is 

a desire of every Christian to conform his or her life to the life of Jesus, and Jesus 

went to the synagogue on the sabbath. 

  

Most significantly, receiving the Eucharist is the center of every Catholic life. The 

Lord commands us to take and eat, and to do it in memory of Him. (Mt 26:26-30, 

Mk 14:22-26, Lk 22:14-20, 1 Cor 11:23-26, CCC 1324). The Eucharist is food for 

our difficult journey through life, filling us with joy and strengthening us to embrace 

our suffering. It transforms us from the inside out and creates a unity among us that 

is a strong witness to the whole world. 

  

Therefore, it is with great confidence and trust in the Lord that we reinstate this 

Sunday Mass obligation. It has been a long, difficult year. People have experienced 

great pain and suffering throughout this pandemic. Loss of life has been immense. 

People continue to recover from the long-term effects of the coronavirus.  

  

The heroes among us — our nurses, doctors, first responders and all medical 

professionals — were a source of enormous comfort. Priests brought the Sacrament 

of the Sick to COVID patients. Now we are able to join together, remembering the 

lives changed and the sacrifices made. Let us gather together again in joy, as one 

people united around the Eucharist.  

  

In this year of Saint Joseph, who was always a faithful observer of the sabbath, we 

chose Father’s Day as an appropriate day to encourage all of our people, and 

especially our families, to return to the Sunday celebration of the Eucharist. 

  

This obligation does not apply to those who are ill; those who have been recently 

exposed to COVID or any other communicable illness; those who are confined to 

their homes or to hospitals or other facilities due to illness, infirmity, frailty, or age; 

and those who are not yet able to be vaccinated, due to age or any health 

consideration. Parishioners should consult their local pastor if they have questions 

about the obligation. 

  

To all of those who have not been able to be with us during this last year, we look 

forward to welcoming you back to the celebration of the Mass. 

  

Thank you, and God bless you. 

 

Cardinal Seán P. O’Malley, OFM Cap 

Archbishop of Boston 


