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 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.

Chúa Nhật XIII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: G Kn 1, 13-15; 2, 23-25 "Bởi ác quỷ ghen
tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian.”
Bài Ðọc II: 2 Cr 8, 7. 9. 13-15 "Sự dư thừa của anh em
bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo
khó."
Bài Phúc Âm: Mc 5, 21-43 "Hỡi em bé, Ta bảo em hãy
chỗi dậy.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,
có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc
đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng
hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông
sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin
Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được
sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân
chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười
hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu
hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng
tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong
đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì
bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ
được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy
trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa
Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình,
Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm
đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi,
đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi
'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để
tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run
sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp
lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người
bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về
bình an và được khỏi bệnh".
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Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông
trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn
phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã
thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông
trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin".
Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê
và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng
hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu
la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và
khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ
đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ
ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những
môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và
Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi",
nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi
dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em
đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc.
Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy
và bảo họ cho em bé ăn. Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Qua đoạn Tin Mừng trên, ta thấy cả hai
việc chữa lành đều do được chạm tới Chúa. Ðức
Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có uy quyền trên mọi thế
lực: Bệnh tật và cả sự chết nữa.
Nhờ lòng tin của Giairô mà con gái ông được cứu
sống, và cũng nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu mà người
đàn bà bị băng huyết được chữa lành. Niềm tin, lòng
khiêm nhường của Giairô và người đàn bà đã cho họ
được điều họ mong ước.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con được rước Chúa,
chúng con được chạm tới Chúa. Ước chi mọi tật
nguyền trong chúng con được lành mạnh. Chúng
con dâng hiến Chúa trọn con người chúng con. Xin
Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 26/6
Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
4:00PM – Anh Mass of Thanksgiving for COVID
Recovery of Bernard Jean Pierre
Chúa Nhật 27/6 Chúa Nhật XIII Thường Niên
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:30AM – Anh Sotero & Tomasa Gallano
Thứ Hai 28/6
Thánh Irênê, Giám mục, Tử đạo,
lễ nhớ
9:00AM – Anh Không có Thánh lễ
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Ba 29/6
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô,
Tông Đồ, lễ trọng
9:00AM – Anh Special Intention for John Agen
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Tư 30/6
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Năm 1/7
Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Sáu 2/7
Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên
9:00AM – Anh Các Linh Hồn xin lễ đời đời
Thứ Bảy 3/7
Thánh Tôma Tông Đồ, lễ kính
4:00PM – Anh Souvenir Fede
Chúa Nhật 4/7 Chúa Nhật XIV Thường Niên
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:30AM – Anh Gerald Cruz (3rd anniversary)

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

Lucia Nhu Chau Bui
Xin cho linh hồn Lucia được yên nghỉ muôn đời
trong vòng tay Thiên Chúa

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.

Năm Điều Răn Hội Thánh
Năm điều răn của Hội thánh có mục đích bảo đảm
cho người tín hữu những điều tối thiểu thiết yếu
về tinh thần cầu nguyện, đời sống Bí tích, dấn thân
luân lý và tăng trưởng tình yêu đối với Thiên Chúa
và tha nhân. (Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội
Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011)

– Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa
Nhật cùng các ngày lễ buộc;
– Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;
– Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục
Sinh;
– Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội
Thánh buộc;
– Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh,
tùy theo khả năng của mình.
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QUYÊN GÓP

Parish Pastoral Council



Dear Parishioners,
As we prepare for post-pandemic life, I will begin
to put measures in place to support Saint
Bernadette Parish as we await the advancement
of Disciples in Mission.
A Collaborative Pastoral Council consisting of
Saint Mary and Saint Bernadette parishioners was
established in September 2019. In March 2020,
after just six months, the pandemic prevented
further in-person meetings. By the time I arrived
in December 2020, the collaborative no longer
existed.
In accordance with Canon Law and with the
approval of the Archdiocese, I am terminating the
previous Collaborative Parish Council. I wish to
thank those who have so graciously given their
time and talent to this endeavor. Their faithful
service in the interest of the parish and
collaborative are greatly appreciated.
Since we are presently a stand-alone parish, I am
establishing a new Parish Pastoral Council, using
the Archdiocesan guidelines. The new council
met for the first time last Thursday evening and
their names and emails are listed here.
Thank you for your continued support.
Fr. Charles Pham, CRM

Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,299
 Trợ Giúp Phí Năng Lượng: $1,770
 Mục Vụ Truyền Giáo: $493
Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Trường Công Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường
Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh
Bernadette đã đóng góp được $17,645 cho quỹ
Catholic Appeal, là 63% 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 $40,500. 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!

THÔNG TIN
Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. mời gọi tất cả các
cặp vợ chồng mừng 10, 25 & 50 năm ngày thành hôn
đến dự Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn tại
Cathedral of the Holy Cross, Boston
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11
Lúc 2 giờ chiều
Sẽ có nghi thức tái tuyên lời thề hôn phối trong
Thánh lễ. Các cặp vợ chồng xin đăng ký tại
www.bostoncatholic.org/familylife/anniversary-mass
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2021-2022 Parish Pastoral Council Members
Fosy Claude Fosy.Claude@yahoo.com
Patricia Jackson pmbmjackson@gmail.com
Duc Le email@ducle.info
Diane Murray Lloyd dianemurray24@msn.com
Gaultier Montagnon
Tara Bukow Montagnon tarabukow@gmail.com
Huyen Ngo ngo.h@stbernadette.us
Debby O’Donnell drodees@verizon.net
Apolina Pierre-Louis apolinapierre@comcast.net
Hung Tran lindahungvyvu@gmail.com

