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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Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary
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Nhà Thờ
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Văn Phòng Giáo Xứ
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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.

Chúa Nhật IV Thường Niên

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 2/2
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 3/2
7:30AM – Anh

Dâng Chúa Trong Đền Thờ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Delia & William Scahill & Family
Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên
Mass of Thanksgiving for
Adeline & Herman Titus

*Không có Thánh lễ 9 giờ sáng*
11:00AM – Anh Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi
1:00PM – Việt Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
Thứ Hai 4/2
Thứ Hai Tuần IV Thường Niên
9:00AM – Anh Jane Coakley & Kathleen Coakley
Thứ Ba 5/2
Thánh Agata, Trinh Nữ, Tử Đạo
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Tư 6/2
Thánh Phaolô Miki và các bạn, Tử đạo
tại Nhật Bản
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 7/2
Thứ Năm Tuần IV Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 8/2
Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Bảy 9/2
Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Anna Forrest & Family
Chúa Nhật 10/2 Chúa Nhật Tuần V Thường Niên
7:30AM – Anh Lễ Như Ý
9:00AM – Việt Louise Pham Di Te
11:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette

THỪA TÁC VIÊN
 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
 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2
Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng
Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện

Trang 2

3 tháng 2 năm 2019

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Gr 1, 4-5, 17-19 "Ta sẽ đặt ngươi làm tiên
tri trong các dân tộc".
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 “Ðức tin, đức cậy, đức
mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả.”
Bài Phúc Âm: Lc 4, 21-30
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai
đến với người Do-thái.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng:
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các
ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho
Người và thán phục Người về những lời từ miệng
Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là
con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta
nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy
chính mình!' Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở
Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương
ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi,
không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương
mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá
trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm
sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu
vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào
trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại
Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong
cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không
người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ
Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy
căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi
thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành
trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng
Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU

THÔNG BÁO

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Anna Fraser
được yên nghỉ muôn đời.

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Bernadette
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3
Nhà thờ St. Bernadette lúc 11 giờ am
Tiệc nhẹ sau Thánh lễ
Nếu quí vị có thể giúp chuẩn bị, xin đến buổi họp
của Ban Tiếp Tân vào ngày thứ tư, 13 tháng 2 lúc
6:30pm ở trường giáo lý.
Xin cám ơn.

Sister‘s Club

xin chúc mừng các em

Ralph DeSean Codio
Jolina Olivenza Cruz
Dora Le
Cyrus Joseph Quashie
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo.
Cầu chúc cho em sẽ luôn lớn mạnh trong
vòng tay Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Movie night dành cho các quý bà, quý cô St. Bernadette‘s
Thứ ba, ngày 12 tháng 2 từ 10am đến 12:30pm
Tại trường giáo lý

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 quý 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.

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

4:00

$1,329

$306

7:30AM

$885

$311

9:00AM

$1,751

$843

11:00AM

$910

$269

Tổng

$4,875

$1,729

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh
Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$41,783

$60,000

Tháng 2: Kính Thánh Gia Thất
Theo truyền thống, Giáo hội Công
giáo dành riêng tháng Hai để tôn
kính Thánh Gia Thất, mẫu gương
hoàn hảo về đời sống giáo dục đối
với những người Kitô giáo. Khi cầu
nguyện với Thánh Gia Thất, chúng
ta suy niệm về mẫu gương của
Thánh Gia Thất, cầu xin Thánh Gia
Thất nâng đỡ và che chở các gia đình, đồng thời xin Thánh Gia
Thất giúp mỗi thành viên gia đình biết trung thành với bổn phận
của mình với lòng yêu thương. *...+
ĐGH Lêô XIII nói: “Thực sự không có gì có thể tốt lành và hiệu
quả hơn đối với các gia đình Kitô giáo khi suy niệm về mẫu gương
của Thánh Gia Thất, vì Thánh Gia Thất bao gồm các nhân đức gia
đình”. [...] Trầm Thiên Thu
Trang 3

Chúa Nhật IV Thường Niên

3 tháng 2 năm 2019

Tiên Tri & Đức Mến
*…+ Sứ mệnh khó khăn của các tiên tri là phải đối đầu với
đời sống con người thế tục. Các nhà cầm quyền đã dùng
mọi ảnh hưởng để loại trừ thần quyền ra khỏi cuộc sống.
Họ dùng sức mạnh và bạo lực của thế quyền để đàn áp, tẩy
chay và loại trừ các nhân chứng của sự thật và công chính.
Lòng người thế trần bị nhuốm màu tội lỗi vì sống thả theo
bản năng thú tính và tìm thoả mãn mọi đòi hỏi của tham
sân si. Nhiều người không còn muốn nghe những lời
khuyên răn luân lý đạo đức. Đôi khi họ cho rằng những
người sống đạo hạnh, công chính và chân thật là những
người dại khờ. Phải tranh đấu để sống. Sống là phải hưởng
thụ. Chúng ta biết đời sống là cuộc chạy đua. Không phải
mọi người đều nhận ra được con đường chính thật *…+
Chúa Giêsu biết rất rõ về số phận của các nhân chứng cho
sự thật. Từ xưa, số phận các tiên tri hoặc ngôn sứ đã
thường bị bách hại, xua đuổi và tẩy chay. Chính Chúa Giêsu
cũng đã cảm nghiệm điều này ngay tại quê quán mình:
“Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được
đón tiếp tại quê hương mình.” Làm nhân chứng cho sự
thật giữa một xã hội bị tục hoá như hiện nay là một sự dấn
thân hy sinh và từ bỏ. Các trào lưu xuôi dòng đang cuồn
cuộn kéo lôi con người như thác lũ đi vào cuộc sống hưởng
thụ thế tục. Nhiều nhà cầm quyền có xu hướng chạy theo
thị yếu và mị dân chấp thuận những khuynh hướng của
nền văn minh sự chết. Các thế hệ trẻ hiện nay dễ bị đầu
độc bởi nền văn hóa thụ hưởng rất tinh tế và nhẹ nhàng
qua cách suy tưởng và phán đoán thuận theo đa số. Là Kitô
hữu, chúng ta không thể chạy theo những trào lưu hào
phóng bên ngoài, nhưng phải biết tìm kiếm nguồn chân
thiện mỹ. Hãy yêu chuộng những vẻ đẹp của đời sống
lương tâm tự nhiên đã được in ghi trong tâm hồn. Chúa
Giêsu về lại làng quê mình để gặp gỡ và truyền rao sứ
mạng cứu độ. Người đồng hương ngạc nhiên về lời giảng
dạy của Chúa nhưng họ không mở lòng đón nhận chân lý.
Họ đòi hỏi và thách thức quyền năng của Chúa: “Họ chỗi
dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên
triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống
vực thẳm .” (Lc 4,29) Chúa Giêsu đâu làm gì nên tội để bị
đối xử tệ như thế. Có lẽ tâm hồn của họ bị khép kín và trái
Trang 4

tim bị đóng băng lạnh lùng. Họ không chấp nhận lời giảng
và cũng không đón nhận chính Chúa. Họ đã vào hùa với
nhau chống báng và xua trừ Chúa để khỏi phải nghe những
lời chân thật. Chúa Giêsu cùng đồng số phận với các tiên tri
bị người đời ngược đãi và thế gian chống đối ghét bỏ.
Số phận các ngôn sứ hôm nay cũng không khá hơn các vị
tiền bối. Những nhà truyền giáo và các nhân chứng sự thật
đều phải đối diện với hiện trạng thờ ơ và lạnh nhạt trong
đời sống luân lý, đạo đức. Dù trong hoàn cảnh nào, xem ra
sự kiện có thực mới vực được đạo hay đi đạo lấy gạo mà ăn
vẫn có thể kéo lôi nhiều người. Khi cuộc sống ổn định về
kinh tế và tài chính, đời sống đạo cũng nhờ đó mà thăng
hoa. Chúng ta chấp nhận rằng thực tế cuộc sống luôn đòi
hỏi phải đáp ứng những nhu cầu cụ thể trước. Chính Giáo
Hội cũng đang nỗ lực giúp đỡ những vùng truyền giáo xa
xôi. Họ thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Nhân chứng sự
thật không thể tách rời khỏi những nhu cầu căn bản cuộc
sống của người dân.
Một điều rất quan trọng mà thánh Phaolô nhắn nhủ chúng
ta: “Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo
khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có
bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.” (1 Cr 13,3) Đức mến là
cốt lõi của việc ra đi làm nhân chứng. Là nhân chứng cho
Chúa Kitô, chúng ta không thể thiếu tình yêu chia sẻ. Nếu
tất cả mọi việc phục vụ tha nhân với trái tim yêu thương, sẽ
mang lại niềm vui và ý nghĩa đích thực. Yêu rồi làm. Tình
yêu sẽ thăng hoa tất cả. Phaolô khuyên dạy: “Bác ái thì kiên
tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không
kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng
điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui
cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất
cả, chịu đựng tất cả.” (1 Cr 13,4-6) *…+
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
Tại Sao Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Sốt Sắng
Thánh Bernardô đang muốn tìm
cách để làm sao khỏi bị phân tâm
khi cầu nguyện. Trong một lần thị
kiến, ngài thấy một thiên thần
đang ghi chép các lời nguyện của
các đan sĩ trong giờ kinh phụng vụ
xuống một quyển sách. Có những
chữ được viết bằng vàng và ngài
hiểu đây là những lời nguyện hoàn thiện nhiệt
thành. Có những chữ được viết bằng bạc, cho thấy
đây là những ý nguyện tốt đẹp trong sáng mặc dù
người xin có hơi lo ra. Có những chữ được viết bằng
mực thường, cho thấy người cầu nguyện đang lười
biếng. Thậm chí còn có những chữ được viết bằng
nước, không còn để lại dấu ấn nào trên quyển sách.
Đây là những lời nguyện của một tâm hồn nguội lạnh
thiếu lòng thành kính. Cuối cùng có những chữ
không được viết xuống và Thánh Bernadô liền nhớ
đến lời chép trong Kinh Thánh: „Dân này chỉ đến gần
Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng
thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của
người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ“ (Is 29:13). Vì
thế, thánh nhân truyền rằng các giờ kinh phụng vụ

phải được thực hiện với một thái độ cung kính, chậm
rãi, ngài nói: „Nếu con tim không cầu nguyện thì môi
miệng làm việc vô ích.“ catholicexchange.com

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

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.

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 và trường giáo lý.

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

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

‚

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

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

