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 III Thường Niên

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 26/1
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 27/1
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 28/1
9:00AM – Anh
11:00AM
Thứ Ba 29/1
9:00AM – Anh
Thứ Tư 30/1
9:00AM – Anh
Thứ Năm 31/1
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 1/2
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 2/2
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 3/2
7:30AM – Anh

Thánh Timôthêô và Thánh Titô,
Giám mục
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Joseph Slapak (27th Anniversary)
Chúa Nhật Tuần III Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Mary Joseph Tran Thi Quy
Ruben and Susana Chaneco
Thánh Tôma Aquina, Linh mục, Tiến Sĩ
Hội Thánh
David Drew (birthday remembrance)
Funeral Mass for Anna Fraser
Thứ Ba Tuần III Thường Niên
Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi
Thứ Tư Tuần III Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Gioan Bôtcô, Linh mục
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần III Thường Niên
Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện
Dâng Chúa Trong Đền Thờ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Delia & William Scahill & Family
Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên
Lễ Như Ý

*Không có Thánh lễ 9 giờ sáng*
11:00AM – Anh Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi
1:00PM – Việt Thánh Lễ Tết Nguyên Đán

THỪA TÁC VIÊN
 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
 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 2
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
Trang 2
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 "Họ đọc trong sách
Luật và người ta hiểu được điều đã đọc".
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 12-30 “Anh em là thân xác Chúa
Kitô, và là chi thể của Người.”
Bài Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã
xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng
kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta,
phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận
mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường
thuật sau đây, để ngài hiểu chân l{ các giáo huấn ngài
đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực
Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền
chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và
được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi
Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì
ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để
đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia.
Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi,
sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó,
thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự
giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được
trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố
năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi
xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn
Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng
nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".
Ðó là lời Chúa.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

Joseph Mongerard
được yên nghỉ muôn đời.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

GIÁO LÝ

LỄ VẬT
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

Paul Fernberg

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600

LỚP 1-8 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
LỚP 1-8 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM

Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên

VIỆT NGỮ

4:00PM

$1,561

$679

7:30AM

$157

$101

LỚP VIỆT NGỮ:
Chúa Nhật

9:00AM

$786

$464

11:00

$362

$188

Tổng

$2,866

$1,432

AM

12:15PM-2PM

Trường giáo l{
Trường giáo l{

Hội trường/Nhà nguyện
Hội trường/Nhà nguyện

Trường giáo l{

THÔNG BÁO

Phụ quyên tuần này: Giáo Hội Châu Mỹ
Latin
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$39,898

$60,000

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 ăn Việt Nam.
Xin chào đón qu{ 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.

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 thức 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.
Xin cám ơn!

Ghế Nhà Nguyện
Vì số người dự lễ hằng ngày tăng, giáo xứ cần đặt thêm ghế cho
nhà nguyện. Quí vị có thể đặt ghế để tưởng nhớ người thân. Giá
cho mỗi chiếc là $500, gồm có thẻ đồng gắn sau lưng ghế có khắc
tên người được tưởng nhớ. Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ
781.963.1327 hoặc email tothongtin.vn@gmail.com.

Giấy Khai Thuế
Nếu qu{ vị chưa từng nhận giấy khai thuế cho các đóng góp của
mình xin liên lạc văn phòng 781.963.1327 hoặc email
tothongtin.vn@gmail.com.

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm
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Nhiệm Vụ Của Người Kitô Hữu
*…+ Nhờ Bí tích Thanh Tẩy, Chúa ban cho chúng ta ba chức
năng: Ngôn sứ; Tư tế và Quản trị. Loan báo Lời Chúa là thực
hành chức năng ngôn sứ. Ngôn sứ là người được Chúa sai đi
để chuyển tải giáo huấn của Ngài.
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Đó là lời
ngôn sứ Isaia từ bảy thế kỷ trước, được Chúa Giêsu tuyên
đọc trong Hội đường ở Nagiarét. Trước sự ngạc nhiên của
cử tọa, Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Hôm nay ứng nghiệm lời
Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Qua lời tuyên bố này,
Chúa Giêsu muốn khẳng định Người là Thiên Chúa quyền
năng, là Đấng Thiên Sai, nhập thể làm người để loan báo và
xây dựng Nước Trời. Người là nhà truyền giáo vĩ đại và đúng
nghĩa nhất, là mẫu mực cho tất cả các nhà thừa sai.
... Trong công cuộc loan báo và xây dựng Nước Trời, Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Chúng ta cũng là
những người được Chúa sai đi. Người san sẻ cho chúng ta
một phần Thánh Thần và quyền năng của Người, để chúng
ta làm được những việc Người đã làm. Vào thời ban đầu,
các tông đồ cảm thấy ngỡ ngàng, vì các ông có thể chữa
lành các bệnh tật cho dân chúng, thậm chí truyền lệnh cho
ma quỷ phải buông tha những người chúng cầm giữ. Các
ông làm được những điều đó, nhờ quyền năng Chúa Thánh
Thần.
Sứ vụ loan báo Lời Chúa gắn liền với cuộc sống chúng ta. Để
có thể làm được điều ấy, trước hết chúng ta phải lắng nghe
lời của Ngài và sống lời ấy. Nhờ ơn tác động của Chúa Thánh
Thần, Lời Chúa giúp chúng ta sống thánh thiện hoàn hảo và
hài hòa với anh chị em mình. Thánh Phaolô, trong thư gửi
giáo dân Côrintô, đã dùng hình ảnh một thân thể để so sánh
với cộng đoàn tín hữu. Tuy có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có
một thân thể duy nhất. Tác giả đã liệt kê những ơn đặc biệt
của Chúa Thánh Thần: Ơn tông đồ, Ơn ngôn sứ, Ơn thầy
dạy, Ơn làm phép lạ, Ơn chữa bệnh, Ơn quản trị, Ơn ngôn
ngữ... Trong cộng đoàn đức tin, mọi người, tuy khác nhau,
nhưng cùng chung một mục đích là góp phần thăng tiến
cộng đoàn. Nếu nhận ra điều này, chúng ta không khoe
khoang kiêu ngạo về những khả năng Chúa ban, như thể đó
là tài cán riêng của mình, nhưng khiêm tốn và sử dụng ơn
Chúa một cách có hiệu quả, hầu giúp anh chị em mình
trưởng thành trong đức tin. Hình ảnh thân thể cũng nhắc
Trang 4

bảo chúng ta, mỗi hành động cá nhân đều gây ảnh hưởng
tốt hoặc xấu đến tập thể. Một hành động hoặc lời nói, có
thể làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Chúa, nhưng
cũng có thể là dịp để người khác chê cười và nhạo báng Giáo
Hội. Ý thức mình là một chi thể của thân thể Giáo Hội, chúng
ta sẽ thận trọng và khôn ngoan trong ứng xử.
Là người loan báo Lời Chúa, chúng ta cũng phải là người đón
nhận và làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái trong đời sống cá
nhân. Tác giả sách Nêhêmia đã kể lại một sự kiện quan
trọng. Sự kiện này ghi đậm dấu ấn trong lịch sử dân Do Thái.
Đó là việc tìm thấy Sách Luật trong Đền thờ Giêrusalem. Sau
khi tìm thấy Sách Luật, nhà vua truyền cho các tư tế phải đọc
cho dân nghe từng phần để khám phá và đón nhận giáo
huấn của Chúa, là giáo huấn đã bị quên lãng nhiều thế hệ.
Dân chúng chăm chú lắng nghe Sách Luật, vừa với tâm tình
sám hối ăn năn, vừa với tâm hình hân hoan vui mừng. Bài
đọc Cựu ước được trong Thánh lễ hôm nay (Bài đọc I), kể lại
việc tư tế Esdras tuyên đọc Sách Luật từ sáng tới trưa, và
mọi người lắng nghe chăm chú, đồng thời ôn lại lịch sử của
dân tộc cũng như lịch sử của cá nhân mình. Lời ấy đã thấm
nhập nơi tâm hồn mỗi người, giúp họ thăng tiến và nhận ra
những điều kz diệu Chúa đã thực hiện.
Việc loan báo Lời Chúa không chỉ được thực hiện bằng ngôn
từ, nhưng còn bằng những nghĩa cử cụ thể. Cũng như Đấng
được xức dầu (Kitô) được sai đi để “loan báo Tin Mừng cho
người nghèo khó, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được
tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người
bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”, mỗi chúng
ta (Kitô hữu), cũng được sai lên đường để đem niềm vui vào
cuộc sống đang còn nhiều tranh chấp xung đột, giúp những
người bị giam cầm bởi thành kiến được giải thoát để sống
thanh thản an vui; mở tầm nhìn cho những người bị giới hạn
do hận thù. Nói tóm lại, Thiên Chúa muốn qua chính cuộc
sống của chúng ta để tình thương lan tỏa và thắp sáng tại
mọi nẻo đường của cuộc sống hôm nay.
+TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Randolph, MA
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Một Vị Thánh Lỗi Lạc
Thánh Tôma Aquinô, LM, Tiến Sĩ Hội Thánh (28/01)
Thánh Tôma Aquinô sinh năm 1225 tại
thành Naples Ý Ðại Lợi trong một gia
đình phú quí và đạo hạnh... Cha của
Tôma là lãnh Chúa đảo Aquinô. Tuy
danh vọng cao vời, nhưng gia đình cha
mẹ của thánh nhân luôn biết kính sợ
Chúa và giáo dục con cái theo luật
Chúa và Giáo Hội. Nhờ thế, Thánh Tôma Aquinô đã sớm
tiến tới trong đàng nhân đức, có một đức tin sắt đá và
một nền học vấn uyên thâm để có thể hiểu và giải đáp
được những vấn nạn trong xã hội cũng như những giải
đáp cho thời đại đang tiến bộ.

để cho Tôma trở về thế gian. Mọi mưu chước của mẹ
đều bị thất bại. Sau cùng trong cơn mù quáng tột độ, bà
đã dùng một cô gái trắc nết để quyến rũ thánh nhân, vì
bà hy vọng Tôma sẽ bị ngã gục. Nhưng { Chúa nhiệm
mầu, Tôma đã chiến thắng, đuổi cô gái hư ra khỏi nơi
Ngài ở... Với { chí sắt đá, lòng tin tưởng tuyệt đối vào
Chúa, thân mẫu Ngài đành để Ngài trốn về lại tu viện.
Thánh Tôma lúc đó được thụ huấn với thánh Albertô,
một học giả uyên bác, nổi tiếng thời đó. Năm 27 tuổi,
thánh Tôma đã trở thành giảng sư đại học với một kiến
thức uyên bác có thể hướng dẫn được giới trí thức đang
say mê triết học Hy Lạp ngoại giáo. Ngài đã viết bộ "Tổng
Luận Thần Học" đầy giá trị, để lại cho Giáo Hội và hậu
thế...

...Thánh Tôma được gửi học ở tu viện Cassino do các
Cha Bênêđitô điều khiển. Một biến cố chính trị đưa đến
việc giải tán tu viện sau 9 năm thánh nhân đã theo học
với các cha Bênêđitô. Sau đó, thánh nhân lại tiếp tục
học ở Naples, nơi đây thánh nhân có dịp tiếp xúc với các
cha dòng Ðaminh... L{ tưởng của Thánh Ðaminh đã
đánh động Ngài tới tận căn, nên Ngài đã quyết định xin
vào dòng thánh Ðaminh vào năm 1244. Việc này làm
phật { thân mẫu thánh Tôma vì bà luôn muốn Tôma làm
tu viện trưởng Cassino. Thân mẫu của Tôma quyết định
bắt Tôma về giam trong gia đình và dùng mọi mưu kế

Ngài qua đời lúc mới có 49 tuổi, cái tuổi đang sung sức
và việc dạy học đang nổi tiếng vào năm 1274. Ðức thánh
cha Gioan XXII phong Ngài lên bậc hiển thánh năm 1328.
Năm 1567, Ðức Giáo Hoàng Piô V lại cất nhắc Ngài lên
bậc tiến sĩ Hội Thánh với tước hiệu:" Tiến Sĩ Thiên Thần".
Năm 1880, Ðức Thánh Cha Lêo XIII đặt Ngài làm quan
thầy các trường công giáo. LM. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
„Khi ma quỷ được gọi là chúa tễ của thế gian này, thì
không phải vì nó đã tạo dựng thế gian nhưng vì chúng
ta đã phục vụ nó bằng cái thói thế gian của chúng ta“
Thánh Thomas Aquinas

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
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Ban Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
Ban Bảo Trì
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Thành Viên
Thành Viên
Thành Viên
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781-475-2398
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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
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lebruce83@yahoo.com
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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
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