
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. 

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 

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 2, 2-5 "Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ 

biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri ” 

Bài Ðọc II: 2 Cr 12, 7-10 "Tôi rất vui sướng khoe mình 

về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức 

Kitô ngự trong tôi."  

Bài Phúc Âm: Mc 6, 1-6 "Không một tiên tri nào mà 

không bị khinh bỉ ở quê hương.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng 

theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong 

hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo l{ của 

Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? 

Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay 

Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng 

phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, 

Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với 

chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. 

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà 

không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng 

mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, 

ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc 

nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng 

chung quanh mà giảng dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Ðức Giêsu giảng dạy ở hội đường tại quê 

nhà. Phản ứng của dân làng là hết sức ngạc nhiên 

trước sự khôn ngoan trong lời Ngài giảng. Nếu họ 

chân thành tìm kiếm, họ có thể nhận ra khuôn mặt 

thật của người họ quá quen. 

Tiếc thay người làng Nazareth đã không đủ vô tư. Họ 

bị ám ảnh bởi quá khứ của Ngài, và họ không sao ra 

khỏi những định kiến sẵn có. “Ông ta không phải là 

bác thợ sao?” Một bác thợ sống bằng đôi tay như bao 

người. Một bác thợ trong làng, âm thầm và khiêm 

tốn, sống bao năm ở đây không một chút hào quang. 

Họ cũng bị ám ảnh bởi cái hiện tại trước mắt: Bà 

Maria và các anh em, chị em của ông, tất cả vẫn 

đang sống rất đỗi bình thường, như những người 

láng giềng gần gũi. Một quá khứ và hiện tại như thế 

đã khiến họ vấp phạm. Họ không tin Ngài là một 

ngôn sứ, lại càng không thể tin Ngài là Mêsia, và 

chắc chắn họ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là 

người đồng hương với Ngôi Hai Con Thiên Chúa. 

Không chắc chúng ta đã khá hơn người làng 

Nazareth. Hôm nay chúng ta vẫn có thể bị đóng 

khung trong một cái nhìn nào đó về Ðức Kitô, khiến 

chúng ta chỉ thấy một phần khuôn mặt của Ngài. Có 

những người chúng ta rất quen, sống sát bên ta, 

nhưng chúng ta chẳng hiểu mấy về họ. Những gì tôi 

biết về họ là đúng, nhưng không đủ. 

Mỗi người là một mầu nhiệm cần khám phá suốt 

đời. Cần phải ra khỏi mình, ra khỏi cái nhìn khô cứng 

để gặp được mầu nhiệm tha nhân, để thấy người 

khác bằng cái nhìn luôn luôn mới. Chúng ta thường 

nói đến một Thiên Chúa toàn năng, nghĩa là Ðấng 

làm được mọi sự. Nhưng Ðức Giêsu tại Nazareth lại 

cho ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa yếu đuối và 

bất lực. Ngài bó tay trước sự cứng lòng của con 

người. Ðức Giêsu đã không thể làm được phép lạ 

nào ở đó. Thế mới hay con người có khả năng cản 

trở Thiên Chúa, có thể dùng chính tự do Ngài ban để 

khước từ Ngài. 

Phép lạ là quà tặng cần được đón nhận với lòng tin. 

Phép lạ không phải là phù phép áp đặt trên người 

nhận. Có bao điều lạ lùng Thiên Chúa định làm cho 

đời ta, mà Ngài không làm được, vì không được làm. 

Nên thánh là để cho Ngài yêu thương ta, để cho 

Ngài tự do hoạt động trong đời ta. Lúc đó đời ta sẽ 

trở nên một kz công của Thiên Chúa, và nhờ Ngài, ta 

có thể làm được những kz công.  

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J  
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Trang 3 

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 3/7 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 4/7 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 5/7 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Ba 6/7 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 7/7 

 

Thứ Năm 8/7 

 

Thứ Sáu 9/7 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 10/7 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 11/7 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thánh Tôma Tông Đồ, lễ kính 

Souvenir Fede  

Chúa Nhật XIV Thường Niên 

Thánh lễ  

Gerald Cruz  

(3rd Anniversary)  

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh lễ  

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên 

Louise Anne Marie Jean Francois  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên 

Special Intention for John Agen  

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên 

Altagrace and Pierre Rateau  

Chúa Nhật XV Thường Niên 

Thánh lễ  

Oliver Olivenza  

(1st Anniversary)  

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 qu{ vị liên lạc Cha để làm hẹn. 

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

tưởng nhớ 

Oliver Olivenza  
 

 

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 l{ 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  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,689 

 Hỗ Trợ Trường Công Giáo: $1,469 

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường 

Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng 
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh 

Bernadette đã đóng góp được $17,905 cho quỹ 

Catholic Appeal, là 62% 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 $41,000. 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!  

 

 
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  k{ tại  

www.bostoncatholic.org/familylife/anniversary-mass 

Cầu Cho Quân Nhân 

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho sự an toàn của 

các quân nhân thuộc giáo xứ chúng ta: William 

Asomugha, USN serving as a Power Plant 

Mechanic, NAS Lemoore, California; Xavier 

Bransfield, Seaman, US Navy, serving in Norfolk, 

Virginia; Thomas Brennan, M. Sgt. USMC, 

serving in Afghanistan; Kevin B. Callahan, Major, 

US Army; Casey Grindle, USMC, serving in Camp 

Pendleton; Christoper Grinnell, ITS3, US Navy, 

serving in Pearl Harbor, Hawaii; Cornelius Ijezie, 

Staff Sergeant serving in Germany; Peter Roffo, 

1st Lieutenant, US Army, serving in Colorado 

Springs; Kevin M. Ryan, Major, US Army; James 

Sferrazza, Technical Sergeant, serving with the 

AF Reserves at Westover AFB; Justin 

Yankauskas, Naval Petty Officer 2nd Class, 

serving in Norfolk, Virginia.  

HAPPY INDEPENDENCE DAY! 

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được 
hưởng sự sống đời đời ?” (Mt 19,16) 

Khi người thanh niên hỏi câu này, Chúa Giêsu 
trả lời: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ 
các điều răn”, rồi Người thêm: “Hãy đến theo 
Tôi” (Mt 19, 16-21). Việc theo Chúa Giêsu bao 
gồm cả việc tuân giữ các điều răn. Lề luật không 
bị phá bỏ, nhưng chúng ta được mời gọi tìm lại 
Lề luật nơi Con người của Vị Tôn sư thần linh 
của mình, Ðấng thực thi trọn vẹn Lề luật nơi 
chính mình, Ðấng mạc khải trọn vẹn { nghĩa của 
Lề luật, và chứng nhận tính trường tồn của Lề 
luật. 

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh 


