
BÍ TÍCH  

Hòa Giải/Xưng Tội 

Xin liên lạc các Cha. 

Thanh Tẩy/Rửa Tội 

Chúa Nhật thứ nhất và Chúa Nhật cuối cùng 

của tháng sau Thánh lễ 9AM. Xin lấy mẫu đơn ở 

các cửa ra vào nhà thờ. Cha mẹ sẽ phải học lớp 

giáo l{ 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 

Stephano Trần Công Luận    617.448.9786  

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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Trang 2 

CÁC BÀI ĐỌC 

Bài Ðọc I: Ðnl 6, 2-6 "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi 

hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi.” 

Bài Ðọc II: Dt 7, 23-28 "Vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên 

Người có một chức tư tế hằng hữu.” 

Bài Phúc Âm: Mc 12, 28b-34  

 “Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng 

giống như giới răn thứ nhất.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa 

Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào 

trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: 

"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe 

đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và 

ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết 

linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới 

răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính 

mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới 

răn đó". 

Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy 

phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài 

Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết 

lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như 

chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật 

hy sinh". 

Thấy người ấy tỏ { kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: 

"Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và 

không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Các câu hỏi của người kinh sư trong bài Tin 

Mừng là một vấn đề nan giải của người Do Thái bấy 

giờ. Họ phân luật thành 612 điều khác nhau: 248 điều 

phải thi hành và 365 điều cấm. Vì giới luật quá nhiều, 

nên họ không thể xác định được đâu là điều chính 

yếu và quan trọng nhất. Ðức Giêsu đã cho họ câu trả 

lời thật chính đáng và đồng thời chứng tỏ Ngài là 

Chúa của Lề Luật. Ngài tuyên bố: tất cả các giới luật 

đều qui về hai điều chính: mến Chúa - yêu người. 

Hai điều luật này không thể tách rời nhau. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy chúng 

con rõ ràng: muốn được sự sống đời đời phải kính 

mến Chúa, yêu thương anh em. Ai trong chúng con 

cũng biết điều ấy, nhưng chưa thực hành hay chỉ 

làm một cách máy móc hình thức. Xin Chúa giúp 

chúng con hiểu sâu xa lời dạy của Chúa và đem thi 

hành một cách cụ thể trong đời sống. Amen. 
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Trang 3 

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 30/10 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 31/10 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 1/11 

 

Thứ Ba 2/11 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 3/11 

 

Thứ Năm 4/11 

 

 

Thứ Sáu 5/11 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 6/11 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 7/11 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên 

Lucille Bulman (20th Anniversary)  

Chúa Nhật XXXI Thường Niên 

Thánh lễ  

Jayne Semexant (Special Intention) 

Các Thánh Nam Nữ 

Không có Thánh lễ 

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Lễ Các Thánh và Các Đẳng 

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục, 

lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên 

Các Linh Hồn Xin Lễ Đời Đời 

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên 

Paul Murray  

Chúa Nhật XXXII Thường Niên 

Thánh lễ  

Elmer Laureta (First Anniversary)  

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 

THỪA TÁC VIÊN 
 Chúa Nhật, ngày 31 tháng 10  

Đọc Sách: Trần Mai Hương, Bùi Thúy Hằng 

Trao Mình Thánh: Lê Nguyên, Trần Tuyết Mai, Vũ Văn 

Hưng 

 Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11  

Đọc Sách: Chu Minh Trí, Trương Ngọc Tố Quznh  

Trao Mình Thánh: Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện, Trần 

Trưởng  

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

tưởng nhớ 

Bishop Francis X. Irwin  

LỄ Các Thánh & Lễ Các Đẳng 
Thứ hai, ngày 1 tháng 11 là ngày kính nhớ các 

Thánh Nam Nữ. Thứ ba, ngày 2 tháng 11 là ngày 

cầu cho các Đẳng Linh Hồn. 

Năm nay, Lễ Các Thánh không phải là lễ buộc và sẽ 

không có Thánh lễ vào ngày thứ hai 

Thánh lễ vào thứ ba, ngày 2 tháng 11 

9am (tiếng Anh) 

7:30pm (tiếng Việt) 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,105 

 Truyền Giáo: $1,817 

Phụ quyên tuần này: Mặc dù không có phụ 

quyên tuần này, nhưng nếu có thể xin qu{ vị 

đóng góp ủng hộ chương trình Brown Bag 

Lunch. Chương trình này đã được duy trì bởi 

Sandy Pugsley và gia đình trong nhiều năm 

qua. Một thứ bảy mỗi tháng, họ chuẩn bị 

100 gói ăn gồm bánh mì sandwich, một 

miếng trái cây, chips, khăn giấy và một chai 

nước. Sandy sau đó mang đến cho Father 

Bills & Mainspring Shelter ở Brockton. Rổ 

được để ở cửa nhà thờ. Xin cám ơn! 

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Giờ Làm Việc 

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

Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ Thánh 

Bernadette. Để đăng k{ 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.  

Bầu cử, Flu Shots & Covid Vaccine 
Thứ ba, ngày 2 tháng 11 

Bầu cử diễn ra tại hội trường Thánh Bernadette 

từ 7am - 8pm 

Các y tá Randolph Board of Health sẽ tiêm ngừa tại  

nhà nguyện từ 7am - 7pm 

Thánh lễ 9 giờ sáng hôm đó sẽ được cử hành trong thánh 

đường thay vì nhà nguyện 

Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 lúc 7pm tại Trường Giáo L{ 

Brown Bag Lunch 
Thứ bảy, ngày 6 tháng 11 lúc 10am tại Hội trường 

Chương trình chuẩn bị 100 bữa ăn trưa dành phục vụ những 

người vô gia cư. Xin qu{ vị khuyến khích con em tham gia 

hoạt động bác ái này. 

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 qu{ vị xem bản chỉ dẫn. Xin 

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

những người không đeo khẩu trang. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Tháng 11: Tháng cầu cho các 

tín hữu đã qua đời 
Sách Giáo L{ dạy: “Những ai chết trong ân 

sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng 

chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì 

tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời 

của mình, vẫn phải chịu một sự thanh 

luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự 

thánh thiện cần thiết để bước vào niềm 

vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội 

Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này 

của những người được chọn là Luyện 

ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với 

hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. 

Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn 

kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu 

nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh 

Thể để một khi đã được thanh luyện họ có 

thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên 

Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố 

thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để 

cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031

-32). 


