
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: G 38, 1. 8-11 "Sóng cồn của ngươi phải 

dừng lại đây.” 

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 14-17 "Ðây mọi cái mới đã được tạo 

dựng."  

Bài Phúc Âm: Mc 4, 35-40 "Người là ai mà cả gió lẫn 

biển cũng đều vâng lệnh Người.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các 

môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". 

Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới 

thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều 

thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và 

những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. 

Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh 

thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất 

mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người 

đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". 

Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với 

các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có 

đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau 

rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng 

lệnh Người?" 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: *…+ Biển là gì ? Thuyền có Chúa quyền 

năng, sao các ông lại sợ ? Sóng to thế sao Chúa vẫn 

ngủ? Theo người Do Thái, biển là sào huyệt của Satan, 

cuồng phong thể hiện sức mạnh của tà thần. Con 

thuyền chở Chúa Giêsu và các môn đệ là hình ảnh của 

Giáo hội, việc Chúa Giêsu ngủ và thức dậy gợi lên mầu 

nhiệm Chúa chết và phục sinh. 

Các môn đệ theo Chúa Giêsu bước xuống thuyền thì 

biển gầm sóng vỗ, các ông hoảng sợ kêu cứu... Chúa 

Giêsu trấn an các ông và truyền cho gió im biển lặng. 

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói tại quảng trường 

thánh Phêrô sáng thứ tư 27-2-2013 như sau: “Giáo 

hội là con thuyền… có lúc vui, nhưng cũng có lúc 

không dễ dàng. Tôi đã cảm thấy như thánh Phêrô 

với các Tông Đồ trong con thuyền trên hồ Galilêa: 

Chúa đã cho chúng ta những ngày đánh được đầy 

cá; cũng có lúc ngược gió, như trong suốt lịch sử của 

Giáo hội và xem ra Chúa ngủ. Nhưng tôi biết rằng 

trong thuyền luôn có Chúa … và con thuyền Giáo hội 

là của Chúa, Chúa không để cho nó chìm; chính Chúa 

điều khiển nó...” 

Thật vậy, nếu ngày nào đó chúng ta phải đương đầu 

với các cơn cám dỗ không thể tránh được, như khó 

khăn, vất vả, mệt nhọc bủa vây quanh ta, thuyền của 

chúng ta đang ở giữa đại dương mênh mông, với 

những cơn sóng đang tìm cách nhấn chìm đức tin 

của chúng ta. Hãy tin rằng, Giáo hội là của Chúa, 

Người không để cho nó chìm; Chúa chỉ đợi chúng ta 

tin tưởng vào Chúa. 

Đối diện với sự dữ xảy ra trong cuộc sống, niềm tin 

vào tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa bị thử 

thách. Chúng ta hãy noi gương ông Gióp vững tin 

vào Chúa, Đấng luôn muốn điều tốt cho con người. 

Chúa sẽ biến những đường cong thành đường 

thẳng. Chúa sẽ làm cho đêm tối của chúng ta thành 

ánh sáng. Chúng ta có thể bình an bước đi ngay cả 

trong đêm tối, khi đối mặt với sự dữ bởi chúng ta 

không bước đi một mình, nhưng có Chúa cùng đồng 

hành. 

 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 19/6 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 20/6 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 21/6 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Ba 22/6 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 23/6 

 

Thứ Năm 24/6 

 

 

Thứ Sáu 25/6 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 26/6 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 27/6 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên  

All the Departed Marmelade 

Community  

Chúa Nhật XII Thường Niên 

Thánh lễ  

Maryjane Fahey  

Thánh Lui Gôngdaga, Tu sĩ, lễ nhớ  

Không có Thánh lễ 

Thánh lễ  

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên  

Birthday Blessings for Dotty 

McLaughlin & Nadine Honore  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên  

Không có Thánh lễ 

Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita, 

lễ trọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên  

Birthday Blessings for Susan 

McLaughlin  

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên  

Mass of Thanksgiving for COVID 

Recovery of Bernard Jean Pierre  

Chúa Nhật XIII Thường Niên 

Thánh lễ  

Sotero & Tomasa Gallano  

Xin chúc mừng đôi tân hôn 

Robert Deane  

& Kelsey Steven  

Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau  

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. 

 

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Jolie Anahys Botting  

Mary Margaret Connors  

William Anthony Stokes  
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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QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,494 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $1,763 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Phí Năng Lượng &  

Mục Vụ Truyền Giáo 

Phụ quyên tuần sau: Hỗ Trợ Trường Công 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 tuần này, 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. 
 

Safety Update 
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.  

Theo Đức Hồng Y Sean, bắt đầu từ Father’s Day 

weekend (19 & 20 tháng 6), các tín hữu bắt 

buộc phải trở lại tham dự Thánh lễ Chúa Nhật 

và các lễ buộc, xin quý vị xem thư đính kèm 

trong tờ thông tin tuần rồi. Giáo xứ cũng sẽ 

ngừng livestream  tất cả các Thánh lễ.  

Sunday Missals 
2020 Missals: We are giving away many of the 

missals we had ordered in 2020 and had not used 

since last Advent. If you wish, please pick one up 

from the table at the back of the church and take 

it home with you, and bring it to Sunday Mass as 

your personal missal. (Please don’t take home 

the missals with the protective covers) The 2020 

Missals will carry you through November 2021.  

2021 Missals: In the summer, we need to place 

the order for the missals we will use beginning 

Advent 2021. If you like the idea of having your 

own missal, you can pre-order one (cost $10.00). 

A missal pre-order sheet will be available soon.  

We will also be ordering enough to place in the 

benches, if you don’t mind sharing them.  

 

Được tuyển chọn để giữ vai trò tiền hô, dọn đường 
cho Chúa đến. Gioan Baotixita đã được vinh dự hơn 
mọi trẻ sinh ra ở trần gian. Ngay còn ở trong bụng 
mẹ, Gioan Baotixita đã được hân hạnh đón nhận ơn 
cứu rỗi đầu tiên. Gioan Tẩy Giả đã luôn đi đúng 
đường lối của Chúa đã vạch ra. Gioan đã được diễm 
phúc ban phép thanh tẩy cho Chúa Giêsu và giới 
thiệu với các môn đệ về sứ vụ của Chúa Cứu Thế. 

Vai trò của Gioan Tẩy Giả là nối kết Cựu Ước với Tân 
Ước. Gioan Tẩy Giả đến để rao giảng phép rửa bằng 
nước và Đức Giêsu tới để hoàn tất Bí Tích rửa tội 
bằng chính Mình Máu và Thánh Thần. Cái chết để 
cứu độ loài người của Chúa Giêsu càng làm nổi bật 
bộ mặt yêu thương của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô 
trung kiên của Chúa, xứng đáng với lời ca ngợi: “Hỡi 
con trẻ, con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng tối cao: 
con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho 
Người” ( Lc 1, 76 ). 

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của Gi-
oan Tẩy Giả, vị tiền hô của Thiên Chúa và xin Ngài 
giúp chúng ta trung tín, can đảm như Ngài để chúng 
ta làm chứng cho Chúa Cứu Thế. 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 

Thánh Gioan Baotixita—ngày 24/6 


