
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 

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: 1 V 19, 4-8 "Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới 

đi tới núi của Thiên Chúa.” 

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 - 5, 2 "Anh em hãy sống trong tình 

thương, như Ðức Kitô đã sống."  

Bài Phúc Âm: Ga 6, 41-52  

 "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì 

Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời 

mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là 

Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha 

mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà 

xuống'". 

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì 

thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là 

Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có 

chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. 

Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không 

một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà 

ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: 

Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn 

manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời 

xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh 

hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời 

đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế 

gian được sống". 

Ðó là lời Chúa. 

  

Suy Niệm: Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, 

đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi 

sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh 

diện. Vì đó là dấu chứng Giavê Thiên Chúa yêu họ. Họ 

là dân riêng của Ngài. 

Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do thái 

mới là Giáo Hội - là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương 

chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức 

Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống 

Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa,  mà là sự 

sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được 

hạnh phúc muôn đời. 

   

Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do thái xưa 

được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc 

gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời. Chúng 

con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, 

mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh. 

Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực 

của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn 

phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, 

chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen. 



 Randolph, MA Giáo xứ Thánh Bernadette 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 7/8 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 8/8 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 9/8 

 

Thứ Ba 10/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 11/8 

 

Thứ Năm 12/8 

 

Thứ Sáu 13/8 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 14/8 

 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 15/8 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên 

Rev. Patrick Diver S.D.B.  

(10th Anniversary)  

Chúa Nhật XIX Thường Niên 

Thánh lễ  

Ann Williams & Family  

(Special Intention)  

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo 

Louise Anne Marie Jean-Francois  

Thánh lễ 

Thánh Cla-ra, Trinh nữ, lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên 

Edward Corbo & Family (Special 

Intention)  

Thánh Macximilianô Kônbê, Linh 

mục, Tử đạo, lễ nhớ 

Frances McGillicuddy  

(7th Anniversary)  

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Thánh lễ  

Ariana Lewis (Birthday)  

  

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 & Chúa Nhật 11:30am 

Thánh lễ trong tuần 

Thứ ba & thứ sáu 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn) 

Chầu Thánh Thể 

Tiếng Anh:  

Thứ năm hằng tuần (trừ các ngày lễ trọng)  

6:00-8:00pm tại Nhà nguyện 

Tiếng Việt:  

Thứ sáu đầu tháng (trừ các ngày lễ trọng)  

7:30pm tại Nhà nguyện 

Thánh lễ tiếp ngay sau Chầu Thánh Thể 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Lourdes Dimayuga  
 

được yên nghỉ muôn đời. 

Lời Cầu Nguyện Giữa Đại Dịch 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất nhân từ, 
Chúng con chạy đến cùng Chúa trong sự yếu đuối của  
chúng con. 
Chúng con chạy đến cùng Chúa trong niềm kính sợ của 
chúng con. 
Chúng con chạy đến cùng Chúa với niềm tín thác. 
Chỉ một mình Chúa mới là niềm hy vọng của chúng con. 
Chúng con dâng lên Chúa căn bệnh hiện nay của thế giới 
chúng con. 
Chúng con chạy đến cùng Chúa trong lúc chúng con  
hoạn nạn. 
Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các bác sĩ. 
Xin Chúa ban sự hiểu biết cho các khoa học gia. 
Xin Chúa ban cho những người phục vụ bệnh nhân có tấm 
lòng từ bi và độ lượng. 
Xin Chúa chữa lành những người bệnh tật. 
Xin Chúa che chở những người đối diện với nhiều nguy  
cơ nhất. 
Xin Chúa an ủi những ai đã mất người thân yêu. 
Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời vào cõi  
hằng sống. 
Xin Chúa ổn định cộng đoàn chúng con. 
Xin Chúa hiệp nhất chúng con trong tình yêu thương. 
Xin Chúa cất đi mọi nỗi sợ hãi khỏi lòng chúng con. 
Xin Chúa đổ đầy chúng con lòng tin cậy vào sự quan phòng 
của Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác vào Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác vào Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác vào Chúa. 
 —Ẩn Danh, được đăng trên AscensionPress.com 
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QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,305  

 Mục Vụ Truyền Giáo: $1,723 

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng 

Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng 

Lượng 
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh 

Bernadette đã đóng góp được $24,518 cho 

quỹ Catholic Appeal, là 87%% chỉ tiêu. 

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 $42,100. 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!  

Thánh Nữ Clara—Ngày 11 tháng 8 
Thánh Clara được sinh ra trong một gia đình quyền uy, 
thế giá ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assise miền Ombrie 
nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con ngay khi 
Clara còn nhỏ, bà đã giáo dục con về nhân bản, về mặt 
đạo đức và bằng chính gương sáng của bà. Thân mẫu của 
thánh nhân đã dạy cho thánh Clara biết cầu nguyện, biết 
từ bỏ và đức tính nhẫn nhục, kiên trì. Năm 1212, thánh 
nhân đã tới một vùng quê để ẩn mình, tránh xa tiếng ồn 
ào và chuyên chăm cầu nguyện. Tại vùng thôn dã này, 
thánh nữ đã gặp thánh Phanxicô khó khăn và chính thánh 
Phanxicô đã tận tình giúp Ngài trên đường nhân đức, 
trên đường nên thánh.  

Thánh nữ đã cương quyết chống lại sự ngăn cản của cha 
mẹ, gia đình. Sau cùng thánh nữ được đưa đến đền thờ 
thánh Đamianô để lập hội các chị tận hiến cho Thiên 
Chúa. Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục hướng dẫn thánh nữ 
trên đường nhân đức. Thánh nữ Clara đã điều khiển Hội 
Dòng cách ân cần và khôn ngoan.  

THÁNH CLARA RA ĐI VỀ VỚI CHÚA: Với một đời sống 
luôn lấy Chúa làm cùng đích, thánh nữ Clara đã luôn tâm 
niệm: “Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn”. 
Thánh nhân đã sống đời sống thánh thiện và muốn các 
chị em Dòng mình nên thánh và thánh nữ sau một cuộc 
đời tận tụy đã ra đi về với Chúa bình an ngày 11 tháng 8 
năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người. Năm 
1255, Đức Thánh Cha Alexandre IV đã đặt Ngài  lên hàng 
các thánh đồng trinh. Ngài đúng là: “Người trinh nữ khôn 
ngoan đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất đi”.  

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 
Hội Đồng Giáo Xứ 

Mọi câu hỏi, quan tâm dành cho hội đồng, 

xin quý vị liên lạc 

Patricia Jackson 

pmbmjackson@gmail.com  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 

Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu          10am-2pm 
 

Xin chào đón quý vị đến với Giáo xứ Thánh Bernadette. Để đăng ký vào cộng đoàn Giáo xứ Thánh 

Bernadette, xin điền Đơn Ghi Danh để tại các lối ra vào và gởi cho Cha hoặc văn phòng giáo xứ.  


