
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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CÁC BÀI ĐỌC 

Bài Ðọc I: 1 V 17, 10-16 "Bà goá lấy bột làm một cái 

bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia.” 

Bài Ðọc II:  Dt 9, 24-28 "Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình 

một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi.” 

Bài Phúc Âm: Mc 12, 41-44  

 “Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi 

giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. 

Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào 

ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội 

đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh 

dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án 

nghiêm ngặt hơn". 

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân 

chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều 

tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền 

là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: 

"Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ 

tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. 

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn 

bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có 

để nuôi sống mình". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Khó lòng nhận ra đồ giả trong các món 

hàng. Ta thường đánh giá một sản phẩm dựa trên 

mẫu mã, nên dễ bị đánh lừa về chất lượng. Thật ra đồ 

giả cũng có ở nơi con người. Làm cho mình trẻ hơn 

nhờ trang điểm, tốt hơn nhờ ăn nói. Làm cho mình có 

dáng trí thức hơn, qu{ phái hơn để chiếm được lòng 

tin, lòng qu{ mến của người khác. Có loại người giả 

hình dạy một đàng, làm một nẻo, bắt người khác làm 

những điều mình chẳng bao giờ làm, mạt sát người 

khác về những tội mình không tránh khỏi. Có loại 

người giả hình rất tử tế với người ngoài, còn sống với 

người trong nhà thì không ai chịu nổi. Nói chung mọi 

thứ giả hình đều không thật. Ðức Giêsu cảnh giác 

chúng ta về thứ giả hình đạo đức: "Anh em hãy coi 

chừng...", kẻo lại giống một số kinh sư. Ðức Giêsu cố 

{ ngồi đối diện với thùng tiền ở Ðền Thờ. Ngài muốn 

xem đám đông bỏ tiền ra sao. Những người giàu bỏ 

nhiều hơn cả. Nhưng Ngài lại xúc động khi thấy một 

bà goá nghèo rón rén bỏ vào thùng hai đồng xu 

nhỏ. Ngài quả quyết trước mặt các môn đệ: "Bà goá 

này đã bỏ nhiều tiền hơn người khác, vì mọi người 

lấy từ cái dư thừa mà bỏ vào, còn bà, bà lấy từ cái 

túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả những gì bà 

có, tất cả của nuôi thân." Các môn đệ ngỡ ngàng 

trước cách đánh giá của Ðức Giêsu, cách nhìn con 

người dựa trên tấm lòng của họ. Bà goá bỏ tiền ít 

hơn mọi người, nhưng dưới mắt Ðức Giêsu, bà đã 

bỏ nhiều hơn cả, vì bà đã bỏ tất cả. Lối đánh giá của 

Ðức Giêsu đòi ta xét lại lối đánh giá của mình về 

người khác. Có khi chúng ta ca ngợi một người chỉ vì 

người ấy đã có những đóng góp lớn lao, đã đem lại 

những kết quả cụ thể, rõ ràng. Có khi chúng ta chê 

một người vì người đó kém cỏi, thiếu năng lực. 

Tiếng khen chê của ta thường dựa trên hiệu quả bề 

ngoài, và ít đụng đến phần nội tâm sâu thẳm. Lối 

đánh giá của Ðức Giêsu cũng đòi ta xét lại lối đánh 

giá của mình về chính mình. Tôi xao xuyến khi bị chê, 

tự mãn khi được khen. Tôi quá trọng dư luận đến 

nỗi trở nên nô lệ cho dư luận. Thật ra tôi cần đánh 

giá mình dựa trên cái nhìn của Chúa. Chúa thấy tôi 

thế nào thì tôi là thế ấy. Ðiều quan trọng khiến tôi 

bận tâm đó là tôi có dâng tất cả bản thân cho Chúa 

không, chẳng giữ lại gì cho mình, dù chỉ một xu nhỏ. 

Cần rất nhiều liều lĩnh khi bỏ nốt đồng xu cuối cùng 

để thực sự trở nên người tín thác trọn vẹn vào Chúa. 

http://vntaiwan.catholic.org.tw  
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Trang 3 

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 6/11 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 7/11 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Hai 8/11 

 

Thứ Ba 9/11 

 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 10/11 

 

 

Thứ Năm 11/11 

 

 

Thứ Sáu 12/11 

 

9:00AM – Anh 

Thứ Bảy 13/11 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 14/11 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên 

Paul Murray  

Chúa Nhật XXXII Thường Niên 

Thánh lễ  

Elmer Laureta (First Anniversary)  

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên 

Không có Thánh lễ 

Cung Hiến Đền Thờ Latêranô,  

lễ kính 

Elmer Laureta (First Anniversary)  

Thánh lễ 

Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng, TSHT, 

lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thánh Mactinô thành Tua (Tours), 

Giám mục, lễ nhớ 

Không có Thánh lễ 

Thánh Giôsaphát, Giám mục,  

Tử đạo 

Presnor Poteau (18th Anniversary)  

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên 

Marcelina Veiga (First Anniversary)  

Chúa Nhật XXXII Thường Niên 

Thánh lễ  

The McLaughlin 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 7 tháng 11  

Đọc Sách: Chu Minh Trí, Trương Ngọc Tố Quznh  

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

Trưởng  

 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 11  

Đọc Sách: Vũ Phát, Tô Mỹ Tâm  

Trao Mình Thánh: Trần Thu, Trần Thanh, Trần Tùng  

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

tưởng nhớ 

Rocco Joseph Nhu Kim Tran  

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Tegan Dubey 
Maureen Morency 

& Jose Fontes  
được yên nghỉ muôn đời. 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,396 

Phụ quyên tuần này: Bảo trì hàng tháng 

Lạc Quyên Hằng Năm: Thứ năm vừa rồi, văn phòng đã gởi các 

phong bì thư cho tất cả gia đình có tên trong danh sách giáo dân 

của giáo xứ. Trong phong bì là một bản báo cáo tài chính, một lá 

thơ từ Cha Sinh về Quỹ Lạc Quyên Hằng Năm 2022 và một phong bì 

để hồi đáp.  

Nếu qu{ vị không nhận được thơ, có thể là gia đình qu{ vị không có 

tên trong danh sách, nhưng chúng tôi sẽ để các lá thơ trong nhà 

thờ để qu{ vị mang về. Xin cám ơn mọi hỗ trợ của qu{ vị dành cho 

giáo xứ! 

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.  

Sách Tưởng Nhớ 
Sách ghi tên Tưởng Nhớ Các Linh Hồn được đặt canh tượng 

Đức Mẹ bên cung thánh, xin mời quý vị ghi tên những linh 

hồn đã qua đời mà qu{ vị muốn giáo xứ cầu nguyện cho 

trong tháng này.  

Thánh Anphongsô dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn Luyện ngục là 

những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin tưởng 

rằng mình sẽ được cứu rỗi, bởi nếu một linh hồn được giải thoát 

nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của ai, linh hồn được cứu sẽ 

cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa sẽ 

không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết Người". 

Chầu Thánh Thể 
Thứ năm mỗi tuần 

Nhà nguyện        

6pm-8pm  

Tháng 11: Tháng cầu cho các 

tín hữu đã qua đời 
Chúa Nhật này, giáo xứ chúng ta cầu 

nguyện đặc biệt cho các những linh hồn 

đã được cử hành lễ tang tại Nhà thờThánh 

Bernadette. Nhỏ nhất chỉ từ 29 ngày cho 

đến thọ nhất là 97 tuổi, chúng ta đọc tên 

và nhớ đến họ trong ngày này: 

 
Osmond “Ozzie” Benjamino  

Irene Canavan  

Marilyn Condon  

David Joseph D’Amelio  

Lourdes Dimayuga  

Kristi Dwyer  

Victor Fontes  

Jean French  

Elmer Laureta  

Joseph LeBlanc & Mary LeBlanc  

Belmiro “Billy” Lomba  

Mary Martorano  

Jennifer McRae– Pohl  

Lawrence Morency  

Laurie Mulligan  

Thu Nguyen  

Muriel O’Donnell  

Roberta Pease  

Maria Rose Petracca  

Claire Rice  

Marie Rose Pierre-Hieu  

Herbert Rood Jr.  

Fritz Theart  

Abraham Ankhang Tran  

Caterina Veiga  

Marcelina Veiga  

Maria Trang Thi Thuy Vu  

 
 

Xin cho các linh hồn được dồi dào lòng 

thương xót của Chúa và sớm được lên 

thiên đàng hưởng Nhan Thánh Ngài.  


