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.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ

Cha Chánh Xứ:
Cha Phil McGaugh

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Phó Xứ:
Cha Anthony Bùi Phong

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh

Cha Ixon Chateau

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành

857.204.7602

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền

575.494.8683

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương

617.818.1980

Chương trình Việt Ngữ:
Trưởng Ban GS Trần Văn Thành

617.910.9113

Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

508.345.0733

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
Fax: 781-963-0198

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.

Chúa Nhật II Thường Niên

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 19/1
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh David Dwyer (3rd Anniversary)
Robert Malatesta (1st Anniversary)
Chúa Nhật 20/1 Chúa Nhật Tuần II Thường Niên
7:30AM – Anh Lễ Tạ Ơn—Semexant Family
9:00AM – Việt Mary Joseph Tran Thi Quy
11:00AM – Anh Joan Thuyen Luu
3:00PM Giờ Thánh Cầu Cho Sự Sống
Thứ Hai 21/1
Thánh Agnes, Trinh nữ, Tử đạo
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Ba 22/1
Cầu Nguyện Cho Quyền Lợi Được
Sống Của Các Thai Nhi
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Tư 23/1
Thứ Tư Tuần II Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 24/1
Thánh Phanxicô de Sales, GM, Tiến Sĩ
Hội Thánh
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 25/1
Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Bảy 26/1
Thánh Timôthêô và Thánh Titô,
Giám mục
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Joseph Slapak (27th Anniversary)
Chúa Nhật 27/1 Chúa Nhật Tuần III Thường Niên
7:30AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
9:00AM – Việt Mary Joseph Tran Thi Quy
11:00AM – Anh Ruben and Susana Chaneco

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1
Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Vũ Văn Nghi, Uông Văn Chi,
Bùi Thiên Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Minh Thu
 Chúa Nhật, ngày 27 tháng 1
Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
Trang 2

20 tháng 1 năm 2019

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Is 62, 1-5 "Người chồng sẽ vui mừng vì vợ".
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 4-11 “Cùng một Thánh Thần ban
phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy
định.”
Bài Phúc Âm: Ga 2, 1-12
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana
xứ Galilêa.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana
xứ Galilêa. Và có mẹ của
Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu
và các môn đệ Người cũng
được mời dự tiệc cưới. Và
bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa
Giêsu nói với Người: "Họ hết
rượu rồi". Chúa Giêsu nói
với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà
có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với
những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải
làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh
tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc
ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước
đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu
bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!"
Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước
đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng
những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới
gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra
trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng
hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này".
Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ
Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ
Người tin Người.
,Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ
Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng
các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

GIÁO LÝ

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Lester “Jeff” Mann
và
Elaine Nicholson-Johnson
được yên nghỉ muôn đời.

Không có các lớp giáo lý Chúa Nhật này, ngày 20 tháng 1—
Martin Luther King Jr. Day

VIỆT NGỮ
Không có Việt Ngữ Chúa Nhật này, ngày 20 tháng 1—Martin
Luther King Jr. Day

THÔNG BÁO

Giờ Thánh Cầu Cho Sự Sống

LỄ VẬT
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

David, Mary, & Jack Dwyer
& Walter O’Brien
Nến Thánh thắp trong tuần này là để
tưởng nhớ

Mary Joseph Tran Thi Quy

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

$937

$470

7:30AM

$722

$383

9:00AM

$1,452

$766

11:00AM

$1,000

$275

Tổng

$4,111

$2,005

Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Phí Năng
Lượng
Phụ quyên tuần sau: Giáo Hội Mỹ Latin
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$38,088
$60,000

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1
Lúc 3 giờ chiều
Nhà thờ Thánh Bernadette

Văn Phòng Giáo Xứ...
Sẽ không làm việc vào thứ hai, ngày 20 tháng 1—Martin Luther
King Jr. Day

Tết Nguyên Đán 2019
Thánh lễ 1 giờ chiều
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019
Sau Thánh lễ, xin mời qu{ vị cùng ăn Tết Nguyên Đán với cộng
đoàn dưới hội trường
Để chung tay đóng góp các món ăn hoặc tài chính cho tiệc Tết của
giáo xứ được phong phú, xin quý vị xuống cuối nhà thờ để lấy đơn
điền cung cấp các thông tin cho ban tổ chức tiện sắp xếp.

Tháng 1—Kính Danh Thánh Chúa Giêsu

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm
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.
Trang 3

Chúa Nhật II Thường Niên

20 tháng 1 năm 2019

Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo
*…+
Có thể nói, một trong những trang đẹp nhất của sách
Tin Mừng Gioan, chính là bài tường thuật về "Tiệc cưới
Cana". Chính nơi tiệc cưới này, Mẹ đã bày tỏ thật sâu
sắc tình mẫu tử của Người.
Theo tập tục Do Thái, đám cưới kéo dài suốt bảy ngày,
nhưng mới đến 'ngày thứ ba' thì tiệc cưới Cana đã hết
rượu. Thật là một tai hoạ bất ngờ, chủ tiệc vô cùng bối
rối, khó xử. Duy chỉ có Mẹ Maria nhận ra được tình thế
gay go ấy. Sự nhạy cảm và lòng thương yêu của tình
mẫu tử đã khiến Mẹ mạnh dạn thưa với Chúa Giêsu:
"Họ hết rượu rồi" (Ga 2,3). Một câu nói ngụ { nài xin kín
đáo.
Nhưng lời đáp trả của Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta
thật sửng sốt: "'Tôi với bà có can chi? Giờ tôi chưa
đến" (Ga 2,4). Qua câu này, Chúa Giêsu chỉ muốn xác
quyết tính siêu việt của Người: Hoàn toàn lệ thuộc Chúa
Cha. Chắc Mẹ Maria cũng không hiểu rõ chữ 'Giờ' tức là
giờ vinh quang của Chúa Giêsu sau cuộc tử nạn và phục
sinh. Nhưng Mẹ vẫn một mực hoàn toàn tin tưởng vào
Con của Mẹ. Mẹ mong Con làm một điều gì đó: "Người
bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5). Quả thật,
Chúa Giêsu có bảo và các người giúp việc đã làm.
Thế là Chúa Giêsu quyết định thực hiện một phép lạ đầu
tiên trong cuộc đời công khai rao giảng, một phép lạ
kiểu mẫu của các phép lạ kế tiếp. Tuy 'Giờ' tôn vinh
chưa đến, nhưng ngay lúc này, Người muốn biểu lộ giờ
vinh quang ấy qua phép lạ Người sắp thực hiện để "Các
môn đệ tin vào Người" (Ga 2,11).
Nhờ sự can thiệp của Mẹ mà phép lạ Cana đã được thực
hiện, để đức tin của các môn đệ được củng cố và triển
nở.
Nhờ sự đóng góp của Mẹ mà sáu chum nước lã đã biến
thành bảy trăm lít rượu ngon, để niềm vui của đôi tân
hôn và khách dự tiệc được trọn vẹn.
Ngày nay, Mẹ vẫn nói nhỏ bên tai Chúa: "Họ hết rượu
rồi".
*…+
Trang 4

Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã biến nước lã của Cựu Ước
thành rượu ngon của Tân Ước, để mở ra một thời đại
mới, thời đại thiên sai; thì ngày nay, Người cũng muốn
chúng ta biến cuộc đời lạt lẽo của mình thành rượu nồng
tình yêu: yêu Chúa và yêu tha nhân, để mọi người được
chan chứa niềm vui cứu độ.
Nếu Chúa Giêsu đã biến thứ nước tẩy uế của Do thái
giáo thành rượu ngon hảo hạng, để thiết lập một trật tự
mới; thì Người cũng mời gọi chúng ta hãy biến đổi trái
đất này thành một thế giới mới: chân thật, công bằng và
yêu thương.
Lạy Chúa, chúng con luôn khát khao kiếm tìm hạnh
phúc, nhưng dường như hạnh phúc thật mong manh.
Xin Chúa hãy đến dự những bữa tiệc cuộc đời chúng
con, để mang lại cho chúng con một hạnh phúc vững
bền. Xin Mẹ Maria luôn là Đấng Bầu Cử cho chúng con
trước toà Chúa mỗi khi chúng con gặp khó khăn bối rối,
nhất là khi chúng con đã vơi cạn rượu nồng tình yêu.
Amen.

Thiên Phúc (Trích trong 'Như Thầy Đã Yêu')

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
từ bỏ địa vị danh vọng để trở thành linh mục

Thánh Phanxicô Salêsiô (Ngày 24/01)
Thánh Phanxicô sinh tại lâu đài Salêsiô ở Savoy, nước
Pháp. Gia đình giàu có của Phanxicô đã lo liệu cho ngài ăn
học thành tài... Dường như Phanxicô Salêsiô chẳng màng
chi đến những địa vị quan trọng hay đời sống xã hội gì.
Trong tâm hồn, ngài nghe thấy tiếng gọi “hãy trở về” như
một lời vang vọng nào đó bên tai. Hình như đó là lời Thiên
Chúa đang mời gọi ngài hãy trở nên một linh mục. Cuối
cùng, Phanxicô Salêsiô đã cố gắng trình bày tình trạng
chiến đấu nội tâm của mình cho gia đình biết. Nhưng thân
phụ ngài rất đỗi thất vọng. Ông muốn Phanxicô của ông
trở thành một vĩ nhân của thế giới. Ảnh hưởng của gia
đình hẳn đã làm cho Phanxicô Salêsiô có thể thực hiện
được mục tiêu này, nhưng thay vào đó, Phanxicô Salêsiô
đã trở nên một linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1593.
Linh mục Salêsiô sống trong thời kz các tín hữu bị chia rẽ
hết sức gay gắt. Ngài đã tình nguyện đi tới một nơi nguy
hiểm nhất của nước Pháp để thuyết phục những tín hữu
Công giáo theo phái Thệ phản trở về. Thân phụ ngài phản
đối. Ông nói rằng ông đã quá ân hận khi cho phép
Phanxicô làm linh mục; giờ đây ông sẽ không để cho
Phanxicô phải chịu tử đạo nữa. Nhưng Phanxicô Salêsiô
tin tưởng Thiên Chúa sẽ bảo vệ mình. Ngài và người cậu,
cha Luy Salêsiô, đã trẩy bộ đến Đuchi Cablais. Hai linh
mục sớm hòa nhập được lối sống với những bất tiện vật

chất và những lời nguyền rủa xúc phạm đến phẩm giá của
mình. Cuộc sống các ngài thường xuyên bị những nguy
hiểm đe dọa. Tuy nhiên, giáo dân đã lần lượt trở về với
Giáo hội.
Sau cùng, Phanxicô Salêsiô trở thành giám mục giáo phận
Giơnêva, Thụy Sĩ... Giám mục Phanxicô Salêsiô mất ngày 28
tháng Mười Hai năm 1622, thọ năm mươi sáu tuổi. Ngài
được Đức Thánh Cha Innôcentê X tôn phong hiển thánh
năm 1665; và được ban tặng danh hiệu đặc biệt “Tiến sĩ
Hội Thánh” vì sự tận hiến anh hùng của ngài đối với Giáo
hội. Ngài cũng là thánh quan thầy của các nhà báo...
http://tgpsaigon.net

Friends of the Unborn Baby Shower
Collection
Cuối tuần này là những ngày cuối để mang quà tặng
Playpen cho các quà tặng sẽ được để tại sảnh nhà thờ.
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 K{
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
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linda.nguyen@verizon.net
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Tung1958@gmail.com
Trang 5

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
Nếu qu{ 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

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 k{ 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 qu{ vị đã có thể bắt đầu sử dụng các tài nguyên
từ website này. Chúng tôi gợi { bắt đầu với Opening
the Word

