
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: Ds 11, 25-29 "Ngươi phân bì giùm ta làm 

chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri.” 

Bài Ðọc II: Gc 3, 16 - 4, 3 "Của cải các ngươi bị mục 

nát.” 

Bài Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47  

 "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu 

tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, 

chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ 

đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm 

y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì 

chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi 

liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là 

ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con 

một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy 

bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng 

đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một 

trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc 

thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì 

hơn. 

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: 

thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn 

là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa 

không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, 

hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được 

vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném 

xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, 

hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào 

nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải 

ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không 

hề chết và lửa không hề tắt". Ðó là lời Chúa.  

Suy Niệm: Chúng ta có thể gây cớ vấp ngã cho người khác. 

Tuy nhiên, nhiều khi chính việc gây ra cớ vấp phạm của 

chúng ta cho người khác lại là tội lỗi sâu xé thân xác chúng 

ta.Chúa Giêsu đã có một thái độ, một đòi hỏi cương quyết: 

”Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt 

một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay 

mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt“ ( Mc 9, 

43 ). Lẽ dĩ nhiên, đòi hỏi của Chúa Giêsu không phải là 

nghĩa đen theo kiểu mắt thế mắt răng đền răng, mà Chúa 

đòi buộc chúng ta phải sống công chính, sống đạo đức, 

thánh thiện như Cha chúng ta ở trên trời. Nhưng chúng ta 

cũng không được coi thường đòi buộc này của Chúa 

Giêsu. Bởi vì, đã có người phải hy sinh một phần thân thể 

nào đó để tự cứu được mạng sống mình. Sống ở đời, 

chúng ta thấy luôn có người khôn và người dại. Chúa 

Giêsu đã từng nói đến năm cô trinh nữ khôn ngoan và 

năm cô trinh nữ khờ dại trong Tin Mừng của Ngài đó sao? 

…Người khôn là người dám hy sinh cái gì cao quý để được 

cái cao quý hơn. Nước Trời mà Đức Giêsu rao giảng đòi 

hỏi người ta phải quảng đại, hy sinh, dấn thân, liều mình. 

Sự sống vĩnh cửu đòi buộc con người “thà mất mạng sống 

để tìm lại được mạng sống bởi vì ai tìm mạng sống mình 

thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ lại tìm được 

nó“ hoặc “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập 

giá của mình mà theo Thầy”. Tìm sự sống vĩnh cửu là điều 

quí nhất người khôn “về bán hết gia tài mà muôn thuở 

ruộng ấy để tìm viên ngọc quí“. Tìm nước trời phải ”về 

bán hết của cải, phân chia cho người nghèo khó, rồi đến 

đi theo Thầy”. Đây là cái nghịch lý của Tin Mừng. Chỉ ai 

khôn ngoan mới hiểu được những gì là cản trở người ấy 

đến với Chúa thì thà chặt tay, móc mắt hay đẩy xa mọi 

điều gì có thể làm cản trở họ đến với Chúa. Chúng ta phải 

dám đoạn tuyệt với tất cả những gì nhằm làm chúng ta 

khó tới với Chúa. Đoạn tuyệt với một tật xấu, đoạn tuyệt 

với tội lỗi nhiều khi còn đau đớn hơn khi ta chặt chân, 

móc mắt vv… Vâng, chúng ta phải can đảm đoạn tuyệt, lìa 

xa những gì là xấu xa, những gì làm cản bước chúng ta tới 

Chúa. Có những hy sinh đòi chúng ta phải quảng đại, 

phấn đấu, thắng vượt. Phần xác và phần hồn luôn cần đi 

đôi với nhau. Nếu chúng ta mắc một bệnh nào đó đòi hỏi 

chúng ta phải giải phẫu thì mới cứu sống ta được thì có 

những lúc chúng ta cũng phải thanh tẩy tâm hồn chúng ta 

để chúng ta có con tim mới, bộ óc mới, cái nhìn mới để 

chúng ta nhận ra Nước Trời, nhận ra Thiên Chúa là Đấng 

cứu độ chúng ta. 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT  
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 25/9 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 26/9 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 27/9 

 

 

Thứ Ba 28/9 

9:00AM – Anh 

 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 29/9 

 

 

 

Thứ Năm 30/9 

 

 

Thứ Sáu 1/10 

 

 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 2/10 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 3/10 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên 

Elizabeth “Dee” Marotta  

(13th Anniversary)  

Chúa Nhật XXVI Thường Niên 

Thánh lễ  

Mass of Thanksgiving offered by 

Ghislaine Semexant  

Thánh Vinxentê Phaolô, Linh 

Mục, lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên 

James Odenweller & Family 

James and Jennifer Cormier & 

Family  

Thánh lễ 

Các Tổng Lãnh Thiên Thần 

Micaen, Gaprien và Raphaen,  

lễ kính 

Không có Thánh lễ 

Thánh Giêrônimô, Linh Mục, Tiến 

Sĩ Hội Thánh, lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 

Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, 

Quan Thầy Các Xứ Truyền Giáo, 

lễ kính 

Các Linh Hồn Xin Lễ Đời Đời 

Các Thiên Thần Hộ Thủ 

William & Anna Giles  

Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

Thánh lễ  

Ruben and Susana Chaneco  

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 

Peter Luc Nguyen  
                         

Chúng ta phải tôn kính thánh Danh 
Thiên Chúa như thế nào?  

Chúng ta tôn kính thánh Danh Thiên Chúa bằng 

việc kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Ngài. Vì 

vậy, cấm không được kêu đến Danh Ngài để làm 

chứng cho một tội ác, và không được sử dụng cách 

bất xứng Danh thánh Ngài, như lộng ngôn, điều 

này tự bản chất là một tội trọng, cũng như chửi thề 

và bất trung với những lời hứa nhân Danh Thiên 

Chúa. (Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội 

Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,369 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $2,208 

Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Phí Năng 

Lượng & Hỗ Trợ Các Trường Công Giáo 

Phụ quyên tuần sau: “Peter’s Pence”* 

*Peter’s Pence là quỹ từ thiên của Đức 

Thánh Cha  
 

Catholic Appeal: Đến nay, giáo dân 

Thánh Bernadette đã đóng góp được 

$28,524 cho quỹ Catholic Appeal, là 101% 

chỉ tiêu! Xin chân thành cám ơn sự đóng 

góp hy sinh của quý vị để giúp giáo xứ 

hoàn thành nhiệm vụ này. 

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.  

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 $42,400. 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!  

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 phụ huynh lưu ý, các lớp giáo lý sẽ khai giảng Chúa 

Nhật tuần này, ngày 3 tháng 10. 

 

Masks Only 
Theo luật của Tổng Giáo Phận, các giáo xứ phải dành một khu 

riêng cho những ai đeo khẩu trang và chỉ muốn ngồi chung 

với những ai đeo khẩu trang. Xin quý vị xem bản chỉ dẫn. Xin 

những ai không đeo khẩu trang chỉ ngồi ở phía dành cho 

những người không đeo khẩu trang. 

Lớp RCIA và  

Thêm Sức Người Lớn 
Nếu quý vị hoặc người thân của mình có câu hỏi nào về việc 

lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Rước Lễ hay Thêm Sức dành cho 

người trưởng thành, xin gặp Deacon Tom sau các Thánh lễ 

hoặc gọi cho văn phòng giáo xứ. Deacon Tom sẽ khai giảng 

lớp Thêm Sức vào ngày 3 tháng 10 cùng với chương trình 

RCIA (Tân Tòng). 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

“Điều duy nhất nơi tôi khiến tôi hãnh diện là tôi thấy nơi tôi 

chẳng có gì để hãnh diện.  
 

-- Thánh Catherine Genoa --  


