
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:  Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab "Một người nữ 

mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng.” 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26 "Hoa quả đầu mùa là Ðức 

Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa."  

Bài Phúc Âm: Lc 1, 39-56 

 "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: 

Người nâng cao những người phận nhỏ.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên 

miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông 

Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe 

lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng 

bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà 

kêu lớn tiếng rằng: 

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con 

lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa 

tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà 

chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho 

Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được 

thực hiện". 

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần 

trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì 

Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này 

từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng 

toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh 

Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ 

đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. 

Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những 

ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế 

xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận 

nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và 

để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel 

tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. 

Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho 

Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". 

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người 

trở về nhà Mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Khi bà Êlisabéth ca tụng Ðức Mẹ diễm 

phúc. Mẹ liền chuyển đối tượng của lời ca tụng lên 

Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa làm cho Mẹ nên cao 

trọng. Chính Thiên Chúa đã nâng người khiêm 

nhường để triệt hạ kẻ kiêu căng. Hồng ân nhưng 

không của Chúa đã ban cho người Chúa thương.  

Suy Niệm: Lạy Cha, mọi sự chúng con có là nhận 

được từ nơi Cha: sức khoẻ của chúng con, tiền tài 

của chúng con, con người của chúng con... đều là 

của Cha. Xin đừng để chúng con kiêu căng với những 

gì đã lãnh nhận. Cũng đừng để chúng con mặc cảm 

với những gì chúng con thiếu kém. Xin cho chúng 

con biết dùng những hồng ân Cha ban để phụng sự 

Cha và phục vụ tha nhân. Xin nhận lời chúng con cầu 

xin nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.  
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 14/8 

 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 15/8 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 16/8 

 

Thứ Ba 17/8 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 18/8 

 

Thứ Năm 19/8 

 

Thứ Sáu 20/8 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 21/8 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 22/8 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thánh Macximilianô Kônbê, Linh 

mục, Tử đạo, lễ nhớ 

Frances McGillicuddy  

(7th Anniversary)  

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Thánh lễ  

Ariana Lewis (Birthday)  

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên 

Fabiola Dorlas (special intention)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến Sĩ 

Hội Thánh 

Bobby Scahill (Special Intention)  

Thánh Piô, Giáo Hoàng, lễ nhớ 

The Potier and Transtamar 

Families  

Chúa Nhật XXI Thường Niên 

Thánh lễ  

Mass Offered in Thanksgiving to 

God by Ghislaine Semexant  

  

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 

Larry Morency  
 

được yên nghỉ muôn đời. 

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

tưởng nhớ 

Helen Fuller  
First Anniversary 

Xin chúc mừng đôi tân hôn 

Medjine Edmond  

& 

Van Marco Francillon  

Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau  
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QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,959  

 Mục Vụ Truyền Giáo: $1,856 

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Phí Năng 

Lượng 

Phụ quyên tuần sau: Chương Trình Giáo Lý 
 

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.  

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 

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  


