
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 
  

 

www.thanhbernadette.com 

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 

  

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 

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 . 

  

THÁNH BERNADETTE 
GIÁO XỨ 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 
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CÁC BÀI ĐỌC 

Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16 "Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít 

một chồi công chính.” 

Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2 "Người là thủ lãnh các vua 

trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương 

quốc.” 

Bài Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36  

 “Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có 

những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi 

sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển 

gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những 

gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung 

chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con 

Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi 

những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy 

và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. 

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì 

chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình 

lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi 

người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và 

cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp 

xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: *…+ Trong Mùa Vọng, biến cố chúng ta đang 

chuẩn bị đón mừng là việc Chúa Kitô đến. Chúng ta chờ 

đợi Chúa Kitô đến như một hài nhi, nhưng chúng ta cũng 

chờ đợi Chúa Kitô đến với tư cách là Thầy và Chúa của vũ 

trụ, là Thiên Chúa, Đấng sẽ sửa chữa mọi điều sai lầm, 

Đấng sẽ ban thưởng cho những người trung thành và trừng 

phạt những kẻ bất lương... Đây là biến cố chúng ta 

đang chú ý tới. Đây là một biến cố sẽ thực sự xảy 

đến, nhưng không ai biết điều đó khi nào xảy ra. 

Đây là một tình huống minh bạch: trong ngày đó sẽ có hai 

loại người - người đang ngủ và người đang thức... Hai loại 

người sẽ có hai loại phản ứng khác nhau. Những người tỉnh 

thức thì “đứng dậy, vì giờ cứu rỗi *của các con+ đã gần 

đến.” Họ tự tin, sẵn sàng, háo hức và vui mừng. Đó sẽ là 

một ngày tốt đẹp và tươi sáng. Ngược lại, những kẻ đang 

ngủ mê sẽ cảm nhận sự kiện này như một “cái 

lưới”, một “đại họa” theo lời Chúa Giêsu mô tả. Chúa 

Giêsu nói rằng họ sẽ mất tinh thần và buồn sầu lo lắng. 

Họ sẽ chết vì sợ hãi kinh hồn trước công l{ của Thiên 

Chúa Nhân Lành mà họ đã tự { không muốn nhận 

biết trong sự nặng nề vì chè chén say sưa. 

Giống như sẽ có hai loại người ngày xưa thì cũng đang có 

hai loại người ngày nay, ngay trong nhà thờ này hôm 

nay. Có thể một số người đang ngủ mê. Có thể họ mải 

miết “để lòng mình ra nặng nề”, tức là chỉ nghĩ đến thú 

vui và hưởng thụ hơn là đến ơn cứu rỗi. Có thể họ lựa 

chọn việc “chè chén say sưa”, chọn cuộc sống tiện nghi, 

một thứ tiện nghi làm thay đổi tâm tánh, một thứ tiện 

nghi làm tê liệt tâm hồn. Có thể họ chọn “những lo 

lắng sự đời”, thích bận rộn, làm việc để giữ được những 

gì họ sở hữu và gia tăng chúng, bảo đảm con cái cháu 

chắt họ sẽ được hưởng những gì tốt 

nhất do thế gian cung cấp. Còn Thiên Chúa chỉ là một suy 

nghĩ bổ sung muộn màng vào cuối đời, và Người không 

phải là l{ do tuyệt đối của sự tồn tại như đối với con 

người có đức tin…. 

Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải tỉnh thức như thế 

nào. “Vậy anh em hãy tỉnh thức mọi lúc và hãy cầu 

nguyện luôn để được sức mạnh” hầu sẵn sàng đứng 

trước mặt Chúa tể vũ trụ với niềm vui và hăng hái. 

Hãy sửa đổi tất cả những điều sai trái mà bạn có trách 

nhiệm phải sửa đổi trước khi Chúa sửa đổi mà không cần 

bạn, và khi ấy bạn sẽ bị coi là một trong những kẻ bất 

chính. Chúng ta đừng sống quá nhiều cho bản thân chúng 

ta, nhưng sống sao cho đẹp lòng Chúa. Bước đi không 

lầm lỗi trong sự thánh thiện trước mặt Thiên Chúa là điều 

đẹp đẽ nhất, tràn đầy bình an, rõ ràng phải làm. Đó chính 

là tỉnh thức, nên chúng ta phải thức dậy. Nếu chúng ta 

tin là mình tỉnh thức, thì chúng ta phải hết sức đề 

phòng chống lại sự len lỏi của tinh thần thế tục và ngày 

càng thấm nhuần hơn lối sống thượng giới trong Đức 

Kitô. Xin Thiên Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta trong 

khi chờ ngày Chúa Quang Lâm.  

Lm. Sean O'Brien 

Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp  
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 27/11 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 28/11 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 29/11 

 

Thứ Ba 30/11 

9:00AM – Anh 

 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 1/12 

 

Thứ Năm 2/12 

 

Thứ Sáu 3/12 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 4/12 

4:00PM – Anh 

 

Chúa Nhật 5/12 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên 

Ralph & Mary Vinciguerra  

Chúa Nhật I Mùa Vọng  

Thánh lễ  

Violeta, Olimar and Oliver Olivenza  

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thánh Anrê, Tông Đồ 

Chezan & Yolande Cenafils, Joseph 

Guerrier and Family  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục, 

Quan Thầy Các Xứ Truyền Giáo 

Các Linh Hồn xin lễ đời đời 

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng 

Corazon Tiongson Ojastro  

(Birthday Remembrance)  

Chúa Nhật II Mùa Vọng  

Thánh lễ  

Deceased Members of Ghislaine 

Semexant’s Family  

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  

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 28 tháng 11 

Đọc Sách: Trần Trần Cao Thái, Nguyễn Như  

Trao Mình Thánh: Uông Văn Chi, Nguyễn Đoan, Vũ Văn 

Nghi  

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

Vivencio Sampuang  

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY 
xin chúc mừng các em   

Eli Nelson  

Arshad Jouissance  

Charlotte Eleanor Macauley  
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu 

chúc cho các em sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay 

Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Nativida Le Brun  
được yên nghỉ muôn đời. 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,439 

 Hỗ Trợ Các Nữ Tu: $1,771 

Phụ quyên tuần này: Trợ giúp chi phí năng lượng 

Lạc Quyên Hằng Năm: Xin chân thành cám ơn các gia đình 

giáo dân đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng  Năm. Với số 

tiền đóng góp là $26,840, chúng ta đã đạt được ~32% chỉ tiêu 

$84,000.  

 

 

 

 

Việc Bác Ái 
Một số cơ hội để chúng ta chia sẽ với những người bất 

hạnh trong mùa lễ này. 

 Tặng Gift Card: gift cards của bất kz cửa hàng nào, đặc 

biệt là Walmart, Target để giúp các gia đình mua thức 

ăn và quà cho trẻ em. 

 Tặng tất vớ: tất vớ cho người lớn sẽ được gói và mang 

đến Father Bills/ Mainspring Shelter ở Brockton trước 

Giáng Sinh 

Xin qu{ vị cho gift cards vào thùng trước cửa nhà thờ 

hoặc rổ quyên tiền. Thùng cho tất vớ cũng được đặt trong 

sảnh. 

Ca Covid Mới 
Xin thông báo, có hai giáo dân tham dự Thánh lễ Chúa 

Nhật 4pm và 11:30am ngày 20 và 21 tháng 11 đã xét 

nghiệm dương tính với covid. Xin qu{ ông bà anh chị em 

nào tham dự các Thánh lễ này theo dõi sức khỏe cẩn 

thận. 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Café Thánh Bernadette: Xin mời cộng 

đoàn ghé lại hội trường và ủng hộ Café Thánh 

Bernadette sau các Thánh lễ Chúa Nhật 9 giờ 

sáng.  Có phục vụ cà phê, thức uống và nhiều món ngon 

Việt cho qu{ vị và các em chọn lựa. 

LỄ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  
Lễ trọng 

Thứ ba, ngày 7 tháng 12, năm 2021 

7:30PM—Việt (Lễ Vọng) 
Thứ tư, ngày 8 tháng 12, năm 2021 

7:30PM—Anh 

$84,000 $26,840 

CHƯƠNG TRÌNH MÙA 

Vong & Giáng Sinh  

Advent Presentations  

By the Very Reverend Robert L. Connors 

Episcopal Vicar for the South Region  

Thứ bảy, ngày 11 tháng 12 lúc 3:30pm  

(trước Thánh lễ 4pm)  

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 12 lúc 11am  

(trước Thánh lễ 11:30am)  

Bí Tích Hòa Giải 

Thứ bảy, ngày 11 tháng 12 từ 3:30-4:00 pm  

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 12 từ 11-11:30 am  

Đêm Giáng Sinh 

Chủ tế: The Very Reverend Robert L. Connors 

Episcopal Vicar for the South Region  

Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 lúc 4pm  

Để mừng sinh nhật Chúa, chúng ta sẽ có một 

buổi tiệc nhỏ với bánh, cookies và sparkling 

cider dưới hội trường sau Thánh lễ  

Ngày Giáng Sinh 

Thứ bảy, ngày 25 tháng 12 lúc 11:30am  
 

Vì Giáng Sinh rơi vào thứ bảy, nên chúng ta sẽ không có 

Thánh lễ vọng 4pm cho Chúa Nhật ngày 26 tháng 12. 

 

. 


