
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: Ðnl 4, 1-2. 6-8 "Các ngươi hãy tuân giữ các 

giới răn và đem thực hành bằng việc làm.” 

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27 "Anh em hãy thực 

thi lời đã nghe."  

Bài Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23  

 "Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, 

để nắm giữ tập tục phàm nhân.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ 

Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài 

môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không 

tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập 

tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi 

người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay 

trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà 

không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác 

nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy 

những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn 

đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng 

bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: 

"Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về 

các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài 

môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính 

Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những 

luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn 

Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người". 

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy 

hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài 

vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ 

có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó 

mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí 

người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, 

dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo 

trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông 

cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và 

làm cho người ta ra ô uế". Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Mến Chúa thực sự trong lòng phải biểu lộ bằng 

việc yêu người bên ngoài: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở 

chúng ta rằng: Truyền thống cha ông, luật lệ và các lễ nghi 

đối với Thiên Chúa đều tốt và cần tiếp tục được duy trì, 

nhưng không được quên điều quan trọng không kém là 

phải thực thi giới răn yêu người. Tôn kính Thiên Chúa 

bằng việc dự lễ đọc kinh là bổn phận căn bản của người 

tín hữu, nhưng chúng ta cần làm với một “trái tim mới” 

và một “Thần Khí mới” (x. Ed 18,31) theo gương mẫu và 

lời dạy của Đức Giêsu.  

Lòng mến Chúa thực sự phải bắt đầu từ trái tim: Lệnh 

truyền của Đức Chúa cho dân Ítraen: "Ta sẽ thanh tẩy các 

ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới" (Ed 

36,25tt). Đổi mới trái tim là đổi mới tất cả. Lời Chúa hôm 

nay là một lời nhắc nhở mỗi tín hữu chúng ta: Truyền 

thống, luật lệ và nghi thức cử hành tại nhà thờ đều là 

những việc cần làm, nhưng không được quên điều căn 

bản của lề luật là sống tình mến Chúa yêu người. Tôn kính 

Thiên Chúa qua việc phụng vụ tại nhà thờ là điều cần làm, 

nhưng điều quan trọng hơn là phải kèm theo thực thi tình 

người từ trong gia đình đến khu xóm và ngoài xã hội...  Vì 

như lời Chúa dạy: “Từ lòng người, phát xuất những ý định 

xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, 

độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, 

ngông cuồng”. Người tín hữu chúng ta cần phân biệt 

trong các giới răn đâu là điều chính đâu là điều phụ. Cần 

ưu tiên thực hành điều chính trước, rồi đương nhiên sẽ 

thực hiện được những điều tùy phụ theo sau. 

Cầu Nguyện: LẠY CHÚA GIÊSU. Xin biến đổi trái tim con 

nên giống trái tim Chúa. Ước gì con nhìn mọi sự và mọi 

người với một cái nhìn bao dung đầy tình thương xót noi 

gương Chúa xưa. Xin ban Thánh Thần Tình Yêu đốt nóng 

lòng con. Xin giúp con siêng năng tham dự thánh lễ và 

rước lễ mỗi ngày cách sốt sắng, để kín múc được sức sống 

ân sủng từ nguồn mạch yêu thương vô tận là Thánh Tâm 

Chúa, để con gieo rắc tình thương của Chúa đến cho mọi 

người, an ủi những người sầu khổ, chia sẻ cơm bánh cho 

kẻ khó nghèo, phục vụ những người bệnh tật và bị bỏ 

rơi… hầu con được trở nên môn đệ thực sự của Chúa.  

LM Đan Vinh, HHTM 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 28/8 

 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 29/8 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 30/8 

 

Thứ Ba 31/8 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 1/9 

 

Thứ Năm 2/9 

 

Thứ Sáu 3/9 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 4/9 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 5/9 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thánh Augutinô, Giám mục,  

Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ 

John L. Rossi (53rd anniversary)  

Chúa Nhật XXII Thường Niên 

Thánh lễ  

Brian Griffin (5th Anniversary)  

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên 

Brendan & Erica Connors  

(Special Intention)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, 

TSHT, lễ nhớ 

Các Linh Hồn Xin Lễ Đời Đời 

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên 

Neil Bulman  

Chúa Nhật XXIII Thường Niên 

Thánh lễ  

Mass of Thanksgiving Offered by 

Dulcie Lewis on Her 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 

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

tưởng nhớ 

Gerald Cruz  
 

Đối với người lành thánh, chết là một mối lợi. 
Người ngu dại sợ chết như điều dữ dằn kinh 

hãi nhất, còn người khôn ngoan mong mỏi cái 
chết như sự nghỉ ngơi sau bao nhiêu lao nhọc 

và chấm dứt những bệnh tật. 
--Thánh Ambrose-- 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Marie Rose Pierre-Hieu  
được yên nghỉ muôn đời. 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,724 

 Chương Trình Giáo Lý: $1,351 

Phụ quyên tuần này: Không có phụ quyên 

tuần này, nhưng Cardinal Sean kêu gọi mọi 

người đóng góp giúp đỡ người dân Haiti 

trong vụ động đất mới đây. Xin ký check 

cho Saint Bernadette Parish, memo “Haiti 

relief.” Xin chân thành cám ơn! 
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân Thánh 

Bernadette đã đóng góp được $24,718 cho 

quỹ Catholic Appeal, là 88%% 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!  

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.  

Lớp Giáo Lý 

Xin quý vị đăng ký cho con em tham dự lớp giáo 

lý sau các Thánh lễ hoặc download đơn trên 

website giáo xứ www.stbernadette.us/vi/tai-

lieu/ để điền và gởi cho văn phòng. 

Liên lạc:  Cô Huyền ngo.h@stbernadette.us  

Covid Vaccine 
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 9, 2021 

10AM– 1PM 

Hội Trường 

1st shot, 2nd shot and possible 3rd (booster) shot if you got 

your 2nd shot in January 2021 and your doctor feels you 

are a candidate for a 3rd shot (if you have a compromised 

immune system). Please bring your vaccination card.  

Khóa Virtus 
Nếu bạn là một thiện nguyện viên của giáo xứ hay trong 

tương lai muốn tham gia vào phụng vụ, hay các mục vụ 

liên quan đến trẻ em, cộng đoàn và trên 18 tuổi, bạn cần 

phải học khóa Virtus một lần theo luật của Tổng Giáo 

Phận. Xin trình copy của bằng chứng nhận cho trưởng 

nhóm hoặc thành viên ban CPA.  

Khóa tiếng Việt 

Chúa Nhật, 19 tháng 9 lúc 10:30am 

Trường Giáo Lý Thánh Bernadette 

Register @ virtusonline.org/virtus/reg_2.cfm?theme=0  


