
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:  Mk 5, 2-5a "Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng 

thống trị Israel.” 

Bài Ðọc II: Dt 10, 5-10 "Này đây con đến để thi hành 

thánh { Chúa.” 

Bài Phúc Âm: Lc 1, 39-45  

 “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến  

viếng thăm tôi.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, 

đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và 

chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của 

Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà 

Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng 

rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và 

Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ 

Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe 

lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. 

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ 

được thực hiện". Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm: *…+ Đức Giêsu đi vào trần gian, là niềm vui Tin 

mừng lớn nhất được trao ban cho nhân loại. Mẹ là 

người đầu tiên đã nếm trải niềm vui đó. Vì vậy, vừa khi 

gặp mặt người thân, Đức Maria đã thốt lên: “Linh hồn 

tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng 

trong Chúa Đấng cứu chuộc tôi”. Niềm vui sâu tận Mẹ 

đã trải nghiệm phát xuất từ một tâm hồn để cho Thánh 

Thần tác động và sống theo sự chỉ dẫn của Thần Khí. Nói 

cách khác, sau lời thưa xin vâng, Mẹ đã thoát vượt mọi 

sợ hãi, hoàn toàn quy thuận thánh { Thiên Chúa và đắc 

thủ được niềm vui của Tin mừng cách trọn vẹn khi mang 

chở Đấng Cứu thế trong cung lòng mình. Vì thế Giáo hội 

chọn đoạn thư Do thái  trong phụng vụ hôm nay (Bài 

Đọc II) để quảng diễn ý tưởng này. Tác giả thư Do Thái 

nói về sự vâng phục của Đức Giêsu khi đi vào trần gian, 

và đó là nguyên mẫu cho thái độ khiêm tốn của Đức 

Maria, cũng như sự tuân phục nơi chúng ta. “Bấy giờ 

con thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực 

thi { Ngài” (Dt 10, 6). Đức Giêsu đã đến trần gian để 

công bố cho chúng ta Tin mừng của ơn cứu độ và Ngài 

cũng chính là Tin mừng được hiến ban cho nhân loại... 

Càng khiêm tốn, con người càng đạt đến sự toàn hảo. 

Kiêu căng, tự mãn sẽ nảy sinh ghen ghét và đố kỵ. Cha 

Thomas Merton đã định nghĩa: “Hỏa ngục là nơi tập 

trung sự ghen ghét”. Nơi đó dành cho Luxiphe và bè lũ 

của nó vì nó đã kiêu căng chống lại Thiên Chúa. Ngược 

lại, Thiên Đàng đã bắt đầu khai mở nơi tâm hồn Đức 

Maria vì Mẹ đã hoàn toàn khiêm tốn ẩn náu dưới bàn 

tay uy quyền của Thiên Chúa và nếm cảm lòng thương 

xót của Ngài. 

Chia sẻ niềm vui  và loan báo Tin mừng. 

...Chúng ta đừng hời hợt xem việc Đức Maria đến thăm 

bà Elizabeth chỉ như một nghĩa cử thông thường theo 

tình cảm huyết nhục tự nhiên. Trước hết và trên hết, 

Mẹ đem Chúa Giêsu là căn nguyên niềm vui đến chung 

chia với mọi người. Thánh Luca không phải vô tình đã 

mở đầu trình thuật bằng câu: “Đức Maria hối hả, vội vã 

lên miền sơn cước”. Mẹ vội vã và háo hức muốn sẻ 

chia niềm vui ngập tràn nơi tâm hồn mình. Đó cũng là 

một hình ảnh tuyệt hảo để chúng ta suy nghiệm và 

thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng trong cuộc sống hôm 

nay... Đức Maria đã can đảm và liều lĩnh ‘đi ra ngoài’, 

tiến lên miền núi để đến với người chị họ. Mẹ không 

ngại bị bầm dập vì đường xa cách trở, vì đồi núi cheo 

leo. Mẹ còn hối hả vội vã, như thể sợ tuột mất niềm 

vui muốn được sẻ chia. Những từ ngữ trong trình thuật 

của Thánh Luca mà chúng ta nghe hôm nay đều mang 

chở một tính cấp thiết và khẩn trương, vì việc chia sẻ 

niềm vui và loan báo Tin mừng là một sứ mệnh khẩn 

thiết mà chúng ta phải thực thi mỗi ngày, theo gương 

Đức Maria... 

Chúng ta hãy học nơi Đức Maria. Mẹ không ồn ào náo 

động, không tổ chức những cuộc lễ hoành tráng với cờ 

xí, kèn trống tưng bừng... Một việc làm xem ra rất bình 

thường Mẹ đã thực hiện mà không ai biết đến, là đi 

thăm người chị họ nơi miền núi cao, không kèn không 

trống và hoàn toàn âm thầm lặng lẽ. Nhưng chính Đức 

Maria đã trở thành nguyên mẫu cho chúng ta trong 

việc chia sẻ niềm vui và loan báo Tin mừng đến cho 

mọi người.  

Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 
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CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 

Thứ Bảy 18/12 

4:00PM – Anh 

Chúa Nhật 19/12 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

 

Thứ Hai 20/12 

 

Thứ Ba 21/12 

9:00AM – Anh 

7:30PM – Việt 

Thứ Tư 22/12 

 

Thứ Năm 23/12 

 

Thứ Sáu 24/12 

4:00PM – Anh 

Thứ Bảy 25/12 

11:30AM – Anh 

Chúa Nhật 26/12 

 

9:00AM – Việt 

11:30AM – Anh 

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng 

Jim Donahoe (14th Anniversary)  

Chúa Nhật IV Mùa Vọng  

Thánh lễ  

Jared Castillo Chavez  

(17th Anniversary)  

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng 

Dorrie Luck (Special Intention)  

Thánh lễ 

Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng 

Không có Thánh lễ 

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng 

Thánh lễ vọng Giáng Sinh 

Chúa Giáng Sinh 

Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria 

và Thánh Giuse 

Thánh lễ  

Birthday Blessings for Joseph & 

Mary Carol Perceval  

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 

LỄ VẬT 
Nến Thánh tuần này là để  

tưởng nhớ 

David Drew  
Xin cho ông được sớm hưởng nhan thánh Chúa 

 

Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ 

Jared Castillo Chavez  
Francesca Sio  

Kimberly Ann Rojas  
 

những người con, người cháu đã sớm ra đi về  

với Chúa 

PHÂN ƯU 
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho  

linh hồn của 

Marcelle Poteau  
& Mary Blakely  

 

được yên nghỉ muôn đời. 
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THÔNG TIN 

QUYÊN GÓP  

 Hỗ Trợ Giáo Xứ Hằng Tuần: $4,064 

 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: $1,268 

 Bảo Trì Hàng Tháng: $2,002 

Phụ quyên tuần này: Trợ giúp 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 $35,875, chúng ta đã đạt được 

~43% 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 hoặc tiền mặt: 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. 

Hạn chót là Chúa Nhật 19 tháng 12. 

Hoa Trang Trí Giáng Sinh 
Xin qu{ vị điền các thông tin trên phong bì Christmas 

flower và cho vào rổ quyên tiền. Hạn chót là Chúa Nhật 19 

tháng 12. Xin qu{ vị viết cẩn thận tên người thân để nhân 

viên văn phòng khỏi đọc nhầm.  

Khẩu Trang 
Tổng Giáo Phận Boston đã trở lại buộc mọi người đến 

tham dự Thánh lễ phải mang khẩu trang. 

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. 

$84,000 $35,875 

“Hãy tỉnh dậy hỡi loài người! Bởi 

vì chúng ta mà Thiên Chúa 

xuống thế làm người. Trỗi dậy 

và nhận thấy rằng tất cả là vì 

chúng ta. Cái chết đời đời sẽ đang đợi chúng 

ta nếu Ngài không được sinh ra đúng lúc. 

Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi xác 

thịt tội lỗi nếu Ngài không trở nên xác thịt 

như ta. Khốn khổ sẽ không bao giờ rời khỏi 

chúng ta nếu Ngài không hành động xót 

thương. Chúng ta sẽ không được sống nếu 

Ngài không chịu chết. Chúng ta sẽ bị diệt 

vong nếu Ngài không đến.”   

---Thánh Augustinô  

Lời Nguyện Giáng Sinh 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn ý 

nghĩa của Giáng Sinh được tiếp tục 

mãi mãi chứ không phải chỉ một ngày. Xin 

giúp chúng con đừng “đem cất đi” tình yêu 

thương, sự cho đi và chia sẻ của chúng con 

sau khi Mùa Giáng Sinh qua đi. Xin giúp 

chúng con giữ ý nghĩa của Giáng Sinh nơi 

tâm hồn và tâm trí của chúng con mỗi một 

ngày trong năm. Xin giúp cho tình yêu của 

Ngài, tình yêu đã đến với thế gian vào Giáng 

Sinh, thôi thúc chúng con biết cho đi, biết 

yêu thương và biết quan tâm đến những ai 

chúng con gặp gỡ trong suốt năm. Xin giúp 

chúng con biết noi gương Ngài trong lời nói, 

hành động và những quyết định của mình. 

Xin giúp chúng con biết lựa chọn yêu 

thương, lựa chọn sự tử tế, lựa chọn sự vô vị 

lợi và sẵn sàng cho đi. ---Nghi Ân dịch  



 

Ave maria Ave maria 

 

Ave maria Ave mariallllllokk 
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chúAve mappppppppppppprillll 

Chúc Mừng Giáng Sinh 

& 

Năm Mới 2022 

 
Kính Chúc 

 
 

Anh Chị Hội Đồng Mục Vụ 

Hội Đồng Tài Chánh 

Ban Chấp Hành 

Trưởng Phó Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban 

Nghành, Đoàn Viên 

Cùng Toàn Thể Quí Ông Bà Anh Chị Em 

Thuộc Giáo Xứ Thánh Bernadette 
 

Một Mùa Giáng Sinh 

Đầy Tràn Hồng Ân Thiên Chúa và Bình An  

Tâm Hồn 
 

Một Năm Mới 

Dồi Dào Sức Khỏe, Thịnh Đạt, May Mắn Trong 

Công Việc, 

Mọi Sự Như Ý. 

 

Fr. Charles Đức Sinh, CRM 
 


