
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: St 2, 18-24 "Cả hai nên một thân thể.” 

Bài Ðọc II: Dt 2, 9-11 "Ðấng thánh hoá và những 

người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn 

gốc.” 

Bài Phúc Âm: Mc 10, 2-12  

 “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được 

phân rẽ.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử 

Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ 

mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các 

ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị 

và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự 

cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật 

đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã 

dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó 

người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai 

người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn 

là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã 

kết hợp, loài người không được phân rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và 

Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì 

phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người 

nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội 

ngoại tình". 

Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa 

Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn 

đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và 

bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, 

đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của 

những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: 

Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ 

không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt 

tay ban phép lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa.  

Suy Niệm: Con người và thế giới hiện đại của chúng ta 

đang thay đổi nhanh chóng về nhiều mặt: văn hóa, xã hội, 

kỹ thuật, cũng như thông tin điện toán toàn cầu… Sự thay 

đổi ấy tác động trực tiếp đến lễ nghĩa gia phong, tôn giáo, 

nhất là các gia đình, đặc biết các cặp hôn nhân trẻ. 

Hơn bao giờ hết, gia đình trên thế giới đang bị đe dọa đến 

tận nền tảng như: nạn ly dị lan tràn, chấp nhận sống 

chung mà không hôn phối, khước từ con cái hoặc hủy diệt 

con cái từ trong trứng nước. Kết hôn giữa người cùng giới 

tính, một số quốc gia chấp thuận. 

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô XVI nhận định rằng, 

việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở nhiều quốc gia là 

“sự bóp méo lương tâm” con người, là “mâu thuẫn với 

tất cả các nền văn hóa của nhân loại đã tiếp nối nhau cho 

đến nay, và do đó biểu thị một cuộc cách mạng văn hóa 

chống đối toàn bộ truyền thống của nhân loại cho đến 

tận ngày nay”. Để duy trì nòi giống phải là sự kết hợp giữa 

người nam và người nữ từ nguyên thủy cho đến hôm nay. 

Đức Bênêđíctô XVI lưu ý rằng dường như ngày nay con 

người không còn tin tưởng vào việc sinh sản từ quan hệ 

luyến ái phu phụ “mà là lên kế hoạch và sản sinh ra con 

người một cách hợp lý”. Do đó, con người không còn là 

một ân sủng để đón nhận mà là “một sản phẩm do chúng 

ta lập kế hoạch”. Ngài đặt câu hỏi: Con người là ai? Liệu 

có một Đấng Sáng tạo hay không, và phải chăng tất cả 

chúng ta chỉ là những sản phẩm do chính con người sản 

xuất ra? 

Là người tín hữu ai cũng biết: đơn hôn và vĩnh hôn là hai 

đặc tính trong hôn nhân Công giáo. Đơn hôn; nghĩa là hôn 

nhân chỉ giữa một người nam và một người nữ. Vĩnh hôn; 

có nghĩa là đã kết hôn thành sự và đã hoàn hợp thì hai 

người bị ràng buộc, phải chung thuỷ với nhau với nhau 

cho đến chết. Đặc tính vĩnh hôn loại trừ ly dị. Giao ước 

Hôn nhân bắt đầu bằng lời hứa thuỷ chung cho đến chết. 

Một Giao ước mang tính Bí tích, lấy Chúa ra mà thề, lấy 

cộng đoàn Giáo hội ra để làm chứng. 

Chúng ta hãy cầu xin cho các cặp hôn nhân ngày hôm nay 

trung thành với giao ước hôn nhân, dù trong bất cứ hoàn 

cảnh nào hay gặp gian lao thử thách nào vẫn mãi mãi bền 

chặt, thủy chung và son sắt.  Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 2/10 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 3/10 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 4/10 

 

Thứ Ba 5/10 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 6/10 

 

Thứ Năm 7/10 

 

Thứ Sáu 8/10 

9:00AM – Anh 

 

Thứ Bảy 9/10 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 10/10 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Các Thiên Thần Hộ Thủ 

William & Anna Giles  

Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

Thánh lễ  

Ruben & Susana Chaneco  

Thánh Phanxicô thành Atsisi 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên 

Lenamay Simmons  

(Special Intention—Birthday)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên 

Vanessa Plummer  

(Special Intention—Birthday)  

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên 

George and Maryellen Bukow 

(60th Wedding Anniversary!)  

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 

Thánh lễ  

Felipe & Rizalina Laureta  

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 

Anh chị em thân mến,  

Tháng 10 tháng Mân Côi đã về, để gia tăng lòng yêu 

mến Đức Mẹ với mục đích khấn xin Đức Mẹ cầu bầu 

cùng Chúa cho thế giới sớm chấm dứt đại dịch Covid 

- 19 và cầu nguyện cho gia đình bình an.  

Trong tháng 10 Cộng đoàn Việt Nam thuộc Giáo xứ 

Thánh Bernadette sẽ thực hành những việc như sau:  

 Mỗi Người Xin Nhận Một Chục Kinh Mân Côi 

Sống.  

 7:30 Chiều Thứ Sáu Mỗi Tuần Suy Niệm Kinh Mân 

Côi theo phiên:  

Tuần I: Thiếu Nhi Thánh Thể Phụ Trách  

Tuần II: Hội Crusillo Pt.  

Tuần III: Hội Lòng Thương Xót Chúa Pt.  

Tuần IV: Hội Legiô Marie Pt.  

Tuần V: Quí Thầy Cô Pt.  

 Thánh Lễ (liền sau Suy Niệm KMC)  

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn chúc phúc cho Thế 

giới, Cộng đoàn, Giáo xứ và  gia đình chúng con.  

Fr. Charles Phạm Đức Sinh, CRM  

Tháng 10:Tháng Mân Côi 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $3,641 

 Hỗ Trợ Phí Năng Lượng: $1,873 

 Hỗ Trợ Trường Công Giáo: $448 

Phụ quyên tuần này: “Peter’s Pence”* 

*Peter’s Pence là quỹ từ thiện của Đức 

Thánh Cha  

Phụ quyên tuần sau: Không có phụ quyên 
 

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 

Lớp RCIA (Tân Tòng) bắt đầu Chúa Nhật tuần này, ngày 3 

tháng 10. 

Lớp Thêm Sức Người Lớn bắt đầu thứ ba, ngày 5 tháng 10. 

Xin quý vị liên hệ Deacon Tom để tìm hiểu thêm 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Xin chúc mừng đôi tân hôn 

Mark Estremera & Rebecca Olbrys  

Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau  


