GIÁO XỨ

THÁNH BERNADETTE
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.
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Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AMAnh
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9:00AMAnh
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617.910.9113
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Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368
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Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
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BÍ TÍCH
Hòa Giải/Xưng Tội
Thứ bảy hàng tuần 3:15PM–3:45PM tại Nhà
thờ.
Thanh Tẩy/Rửa Tội
Chúa Nhật thứ tư hàng tháng lúc 12:30PM. Xin
lấy mẫu đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.
Hôn Phối/Lễ Cưới
Liên lạc cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày
thành hôn.
Viếng Thăm/Xức Dầu Bệnh Nhân
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc cha xứ.

Lễ Thánh Gia Thất

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 29/12
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Mary Vinciguerra (1st Anniversary)
Ralph Vinciguera (14th Anniversary)
Chúa Nhật 30/12 Thánh Gia Chúa Giêsu, Maria và Giuse
7:30AM – Anh
Francisco Xavier Mascarenhas,
Loyela Mascarenhas, Maria Louro, &
Salvador Louro
9:00AM – Việt
Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Allan McIntire
Thứ Hai 31/12
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
9:00AM – Anh
Nwamalubia Catherine Umconwejiobi
4:00PM – Anh
Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa - St. Mary‘s
Thứ Ba 1/1
Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
9:00AM – Anh
Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
11:00AM – Việt Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
Thứ Tư 2/1
Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô
Nadien, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
9:00AM – Anh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 3/1
Thứ Năm Mùa Giáng Sinh
9:00AM – Anh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 4/1
Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh
9:00AM – Anh
Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện
Thứ Bảy 5/1
Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh
9:00AM – Anh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh
Bernard và Grace Maraghy
Chúa Nhật 6/1
Chúa Hiển Linh
7:30AM – Anh
Nwamalubia Catherine Umconwejiobi
9:00AM – Việt
Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Elizabeth Okuonghae (month’s mind)

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12
Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Trần Minh Thu, Trần Thị Tuyết Mai, Bùi
Thiên Hương, Uông Văn Chi, Vũ Văn Nghi, Vũ Ngọc Hưng
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a "Ai kính sợ Chúa, thì thảo
kính cha mẹ".
Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21 “Này Về đời sống gia đình trong
Chúa.”
Bài Phúc Âm: Lc 2, 41-52
"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy
tiến sĩ.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên
Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa
Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên
Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và
khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ
Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không
hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách
đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới
tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ
quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại
Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà
gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các
thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai
nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và
những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ
Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho
chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ
tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại
sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con
phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà
không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và
Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi
nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì
tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng,
trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

QUYÊN GÓP

CHƯƠNG TRÌNH MÙA

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên
4:00PM

$1,590

$784

7:30AM

$1,180

$399

9:00AM

$1,494

$839

11:00AM

$936

$363

Tổng

$5,200

$2,385

LỄ MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA
Thứ hai, ngày 31 tháng 12
4:00PM - Thánh Lễ Vọng - St. Mary’s
Thứ ba, ngày 1 tháng 1
9:00AM & 11:00AM (Việt) - Thánh Lễ - St. Bernadette’s

Phụ quyên tuần này: Trường Công Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$36,275

$60,000

Đến nay, tổng giá trị đồng penny
mà giáo xứ đã quyên góp được là
$7,184.76. Bình cho đồng penny
được để xung quanh nhà thờ và trường
giáo lý. Xin cám ơn.

Những Ai Cần Giúp Đỡ
Chương trình Từ Thiện (Outreach
Program) của giáo xứ tặng gift card cho
những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nếu quý vị hay người quen của mình
đang trong hoàn cảnh này, xin liên lạc
văn phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc
email tothongtin.vn@gmail.com.

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

Giáng Sinh

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).
Đức Maria là người đã trải qua những mối lo âu
và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi
của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian
khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi
buồn sầu trên đồi Canvê; nguyện xin Mẹ đến cứu
giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể
nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha
thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn
bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh
đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên
Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những
con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong
thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích
thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình
thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp
pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh
thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai
lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản
thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo,
trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị
xúc phạm (Đức Phaolô VI).
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.
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Thánh Gia Thất
Có lẽ chưa bao giờ gia đình lại khủng hoảng trầm trọng
trong thế giới như chúng ta đang sống hiện nay. Rất nhiều
gia đình trong xã hội là những gia đình què quặt, tan nát,
nạn ly thân, ly dị và phá thai, và những gia đình chia ly vì
chiến tranh, bạo lực, áp bức của các chế độ vô nhân. Những
gia đình bất hòa vì nạn thất nghiệp, vì nạn kinh tế khó khăn,
eo hẹp hay vì nạn cờ bạc rượu chè, ma túy, thuốc sái và
ham mê buông thả trong lạc thú. Vì thế, những người phải
trả giá mắc mỏ nhất cho hậu quả của các cuộc khủng hoảng
này là con cái, là trẻ em và giới trẻ.
Làm sao con người có thể hạnh phúc tươi vui khi phải sống
trong các gia đình như thế? Làm sao thế giới có thể an bình
thịnh vượng khi các tế bào nòng cốt của xã hội bị bệnh hoạn
như vậy?
Qua ngày lễ Thánh Gia, Mẹ Giáo Hội kêu mời chúng ta suy
tư nghiêm chỉnh trở lại ý nghĩa cuộc sống gia đình và đề
nghị với chúng ta một mẫu gương, đó là mẫu gương của tổ
ấm gia đình Nazareth xưa, gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ
và thánh Giuse.
Chương ba sách Đức Huấn Ca là một bài quảng diễn điều
răn thứ Tư của Mười Giới Luật, dạy con cái phải thảo hiếu
cha mẹ. *..+ Tác giả sách Đức Huấn Ca còn nhấn mạnh đến lý
do tôn giáo nữa. Đó là thái độ sống hiếu với cha mẹ, với
những người đã dày công mang nặng đẻ đau, sinh thành,
dưỡng dục chúng ta. Thiên Chúa sẽ nghe lời những người
con hiếu thảo khi họ kêu khấn lên Ngài.
Suy tư trên đây là một thí dụ điển hình cho thấy người sống
đạo, người đạo đức như tác giả sách Đức Huấn Ca, biết nhìn
ra ý nghĩa sâu thẳm siêu việt nằm trong chính cái nhân loại
tầm thường của cuộc sống mỗi ngày. Thiên Chúa không xa
vời đối với Chúa Giêsu nhưng Ngài luôn hiện diện ngay
trong cái tầm thường nhất của mỗi ngày sống chúng ta. Bởi
vì Ngài đã đến sống giữa con cái loài người, đồng hành với
con người, chia sẻ mọi buồn vui, mọi âu lo khó nhọc của
cuộc sống con người. Khi biết nhìn thực tại bằng đôi mắt
của lòng tin thì mọi sự trong thế giới hữu hình này đều
được biến đổi và nói lên được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn
nhắn gởi chúng ta: một gia đình trong đó mọi thành phần
biết kính sợ Thiên Chúa, biết yêu thương tôn trọng lẫn
nhau, hy sinh cho nhau, sống cho nhau và sống vì nhau thì
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sẽ là một gia đình được tràn đầy phúc lành và sức sống thiên
linh của Thiên Chúa.
Sự thật này được nêu bật trong Thánh Vịnh 28. Đây là bí
quyết tạo hạnh phúc cho gia đình, nhưng rất tiếc cũng là
điều rất thiếu sót trong các gia đình của xã hội chúng ta ngày
nay. Làm sao gia đình có thể hài hòa hạnh phúc nếu mỗi
người chỉ ích kỷ, sống và tìm hưởng thụ cho riêng mình mà
không muốn yêu thương, không muốn chia sẻ, không muốn
dâng hiến, trao ban và lo lắng cho những người khác.
Một tình yêu không sinh hoa trái là một thứ tình yêu cằn cỗi,
què quặt, bất bình thường. Một gia đình không có con cái là
một gia đình buồn tẻ và không trọn vẹn. Dĩ nhiên, vì những
lý do ngoài ý muốn, gia đình có thể thiếu vắng thành phần
này hay thành phần khác, nhưng tình yêu là nhân tố nòng
cốt không thể thiếu được. Một cuộc hôn nhân không tình
yêu là một cuộc hôn nhân lầm lẫn, bởi vì chỉ có tình yêu chân
thành sâu đậm được chăm bón vun xới mỗi ngày mới khiến
cho gia đình trở thành tổ ấm hạnh phúc. Còn lấy nhau vì tiền
của, vì lợi lộc, lấy nhau vì chức tước và địa vị thì sẽ không
bao giờ tạo hạnh phúc cho con người và hôn nhân sẽ đi đến
chỗ đổ vỡ. Nhưng tình yêu không chân thành, không thôi
thúc cũng chưa đủ để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình mà
cần phải có những nhân đức Kitô và nhân đức xã hội.
Trong chương III thư gởi tín hữu Côlôsê, thánh Phaolô
khuyên các tín hữu chu toàn các đòi buộc của lòng tin trong
cuộc sống thường ngày. Trước khi đề cập đến bổn phận của
các thành phần khác trong gia đình, thánh nhân nhắc cho
mọi người biết một số các bổn phận căn bản phát xuất tự
lòng tin Kitô: Là những người được chọn làm con cái Thiên
Chúa, là thành phần sống động của xã hội và là công dân
Nước Trời, hơn ai hết người Kitô hữu phải noi gương Chúa
Giêsu sống tình yêu thương bác ái trọn vẹn cao độ đến sẵn
sàng hy sinh mạng sống vì người khác. Bởi vì, chính thái độ
sống yêu thương là thái độ sống nền tảng cho người Kitô
hữu, giúp họ thực sự trở nên giống Thiên Chúa, và là nền
tảng của mọi nhân đức khác, đặc biệt là các nhân đức xã hội,
nhân bản.*…+ --Trích trong ‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ –
Radio Veritas Asia
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Giáo xứ Thánh Bernadette
Liên Giáo xứ Thánh Bernadette & Thánh Mary
Tiến vào năm mới, đây là những tin tức về sinh hoạt của
hai giáo xứ chúng ta:
 Tháng 1, hai Hội Đồng Mục Vụ của hai giáo xứ sẽ hợp
thành một
 Trong vài tuần tới, ban Kế Hoạch Mục Vụ sẽ bắt đầu
sắp xếp chương trình tĩnh tâm Mùa Chay cho hai
giáo xứ
 Ban Kế Hoạch Mục Vụ cũng sẽ viết lên chương trình
định hướng mà hai giáo xứ sẽ theo trong ba năm tới
 Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 lúc 2 giờ chiều:
Franciscan Chidlren‘s sẽ mang chương trình giáo dục
Kid‘s Healthy Minds Initiative đến hội trường St.
Mary‘s. Chương trình này nhằm nâng cao nhận thức
về sức khỏe tâm lý của trẻ em và thiếu niên. Ở Mỹ,
có khoảng 20% trẻ em và thiếu niên mắc bệnh về
tâm lý. Khi không được phát hiện và điều trị sớm,
bệnh sẽ làm ảnh hưởng nặng đến tương lai của các
em. Buổi giáo dục này sẽ giúp quý vị nhận biết sớm
các dấu hiệu của bệnh cũng như cách loại bỏ những
xấu hổ, mặc cảm không đáng có liên quan đến bệnh
và việc chữa trị.
 Tháng 4, giáo xứ sẽ có buổi trình bày về việc chăm
sóc các bệnh nhân mắc bệnh nan y. Thông tin chi tiết
sẽ được thông báo sau.

Friends of the Unborn Baby
Shower Collection
Giáo xứ chúng ta sẽ có buổi Baby Shower vào các
ngày cuối tuần ngày 12 & 13 tháng 1 và 19 & 20
tháng 1
Playpen cho các quà tặng sẽ được để tại sảnh
nhà thờ. Và dưới đây là một số món đồ quý vị có
thể cho để giúp đỡ các bà mẹ và em bé trong
cảnh khó khăn
Cho em bé:
Quần áo mới (đặc biệt quần áo newborn và 0-3
tháng), onesies, baby lotion, shampoo, tả size 4,
5, và 6, baby monitors, bồn tắm, pacifiers, ect.
Cho mẹ:
Pajamas, slippers, bathrobes, maternity clothes,
pillows and cases, paper towels, toilet paper,
tissues, women‘s toiletries, face cloths, tooth
paste/brushes, ect.
Xin cám ơn!

Ban Mục Vụ
Phêrô Trần Công Thành
Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Giuse Trần Thái Trung
Antôn Nguyễn Thái Ngọc
GB Nguyễn Q. Thông
Cecilia Bùi Thúy Hằng
Giuse Trần Văn Thành
Luca Lê Bình (Bruce)
Phêrô Trần San
Giuse Lê Đình Phan
Giuse Lê Trí Đức
Đôminicô Trần Phi Hùng
Phêrô Lê Hòa
Joachim Trần Phúc Trưởng
Elizabeth Trần Thị Tuyết-Mai
Giuse Trần Phúc Tùng

Trưởng BMV
Phó Nội Vụ
Phó Ngoại Vụ
Thư Ký
TB Phụng Vụ
Thủ Quỹ
Ban Việt Ngữ
Ban Tiếp Tân
Ban Ẩm Thực
Ban Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
Ban Bảo Trì
Ca Đoàn Thiếu Nhi
Thành Viên
Thành Viên
Thành Viên

857-204-7602
617-650-3885
617-678-3737
857-272-0407
781-821-0212
781-710-3610
617-910-9113
617-899-0032
781-475-2398
781-885-0412
781-473-0216
617-435-1806
617-372-5305
781-784-6499
781-801-6030
508-468-7871

Petercongtran@hotmail.com
nguyen6807@yahoo.com
timmychristina@yahoo.com
Anto0699@gmail.com
daklakjn@yahoo.com
Trangtruong15@yahoo.com
vantran@bc.edu
lebruce83@yahoo.com
santran1@hotmail.com
phanle_vn@yahoo.com
email@ducle.info
linda.nguyen@verizon.net
phoale@gmail.com
tptran47@comcast.net
TMTran50@comcast.net
Tung1958@gmail.com
Trang 5

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
Nếu quý vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216 email@ducle.info
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$160

2 khuôn

$140

$250

4 khuôn

$230

$410

Nửa trang

$450

$810

Một trang

$810

$1,450

Tái Chế Các Hộp Mực
Xin quý vị hãy tiếp tục mang các hộp mực
máy in và toner đã cạn, qua sử dụng hoặc
hết hạn đến cho giáo xứ:
1 hộp mực = $2 Staples Rewards
Thùng cho các hộp mực được để tại sảnh ra vào nhà thờ

‚

FORMED.ORG
Các Tài Liệu, Chương Trình Công Giáo Hay Nhất
Tại FORMED.ORG
Xem phim, các chương trình giáo dục, các bài diễn
thuyết truyền cảm hứng và một loạt các ebooks tại
formed.org. Đăng ký miễn phí theo các bước sau: (1)
vào trang formed.org, nhấn vào Register và đánh code
NNZXYV, (2) cung cấp địa chỉ email và chọn password
(3) và quý vị đã có thể bắt đầu sử dụng các tài nguyên
từ website này. Chúng tôi gợi ý bắt đầu với Opening
the Word
Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

