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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THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành
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Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền
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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 VII Thường Niên

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 23/2
Thánh Pôlicapô, Giám Mục, tử đạo
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Paul Michael McLaughlin
(14th Anniversary)
Chúa Nhật 24/2 Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên
7:30AM – Anh Lễ Như Ý Jennifer & Shane Cormier &
Family
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Hai 25/2
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Lễ Như Ý Susan Kelley & Family
Thứ Ba 26/2
Thứ Ba Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Lễ Như Ý Mark, Joshua, & Family
Thứ Tư 27/2
Thứ Tư Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 28/2
Thứ Năm Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 1/3
Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Các Linh Hồn Xin Cầu Nguyện Vĩnh Viễn
Thứ Bảy 2/3
Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
11:00AM – Anh Lễ Bổn Mạng Thánh Bernadette
4:00PM – Anh Arilda Mascarenhas (6th Anniversary)
Chúa Nhật 3/3
Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên
7:30AM – Anh Ralph Martignetti & Dot and Greg
MacDonald
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Nwamalubia Catherine Umeonwujiobi

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2
Đọc sách: Lê Thùy, Chu Minh Trí
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3
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

24 tháng 2 năm 2019

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 "Chúa trao
đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay".
Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 45-49 “Như chúng ta đã mang
hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng
sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy.”
Bài Phúc Âm: Lc 6, 27-38
"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay
thương xót.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy
bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ
thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc
phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện
cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì
đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng
đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai
lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta
làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như
vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân
nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những
ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn
cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi
cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà
trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những
người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi
được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay
mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các
con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối
Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những
kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng
nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán;
đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì
các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con;
người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn
mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì
cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy". Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA
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Thứ Tư LỄ Tro
Ngày 6 tháng 3
9am Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro tại
St. Mary’s
12:10pm Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro
tại St. Mary’s
5pm Phụng vụ Lời Chúa cùng Nghi thức
Xức tro tại St. Bernadette’s
7pm Thánh lễ cùng Nghi thức Xức tro tại
St. Mary’s
7:30pm Thánh lễ (Việt) cùng Nghi thức Xức
tro tại St. Bernadette’s
Sách để đọc trong Mùa Chay:
The Power of Small Choices by Hilary
Brand, Pauline Books and Media, Boston
2004 & Chocolate for Lent by Hilary Brand,
Pauline Books and Media, Boston 2002.

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

$1,310

$662

7:30AM

$626

$364

9:00

$1,694

$859

11:00AM

$909

$346

Tổng

$4,540

$2,231

AM

GIÁO LÝ
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

Trường giáo lý
Trường giáo lý

Hội trường/Nhà nguyện
Hội trường/Nhà nguyện

VIỆT NGỮ
LỚP VIỆT NGỮ:
Chúa Nhật

12:15PM-2PM

Trường giáo lý

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Bernadette
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3
Nhà thờ St. Bernadette
10:45am Chuỗi Mân Côi
11am Thánh Lễ
Bữa trưa nhẹ và phim sau Thánh lễ tại Hội Trường
Xin mời cộng đoàn tham dự

Khóa Virtus

Phụ quyên tuần này: Giáo Hội Toàn Thế
Giới
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$44,123

$60,000

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

Thứ tư, ngày 27 tháng 2
Lúc 6:30pm tại
Trường Giáo Lý
Register at: https://www.virtusonline.org/virtus/reg_0.cfm?
theme=0 or call: 781.963.1327

Brown Bag Lunch
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3
Lúc 10am tại Hội trường

Tìm Hiểu Về Chăm Sóc Người Mắc Bệnh
Hiểm Nghèo
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3
Tại St. Bernadette‘s lúc 2 giờ chiều
Xin mời quý vị tham dự đặc biệt những ai bận lo cho cha mẹ già
hoặc người thân mắc bệnh nặng.
Chương trình do Tổng Giáo Phận tổ chức
Trang 3

Chúa Nhật VII Thường Niên
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Các con hãy yêu kẻ thù
Một phụ nữ nọ ngạc nhiên khi nghe tin Abraham Lincoln
nói lên sự tử tế của quân đồng minh. Bà ta nói: “Tôi nghĩ
tốt hơn chúng ta nên tập trung lại để tiêu diệt kẻ thù
hơn là đối xử tốt với họ”.
Lincoln trả lời: “Thưa bà, chúng ta tiêu diệt kẻ thù khi
đối xử tốt với họ”. Đó cũng chính là sự khôn ngoan và
lòng nhân ái toát ra từ lời Chúa dạy trong Tin mừng hôm
nay.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã đưa ra một phát lý hoàn toàn
mới mẻ so với Cựu ước qui định: “Mắt đền mắt, răng
đền răng”. So với các dân tộc chung quanh, luật Cựu
ước cho thấy dân Irael đã đạt được một ý thức khá cao
về công bình. Nhưng Chúa Giêsu đến kể kiện toàn lề
luật: thay cho thứ công bình “Mắt đền mắt, răng đền
răng”, Chúa Giêsu đề ra luật của yêu thương và được
qui tóm trong một lề luật duy nhất là mến Chúa, yêu
người.
Luật yêu thương ấy không có giới hạn, cũng chẳng có
luật trừ. Yêu thương là yêu thương mọi người và yêu
thương cho đến cùng. Qua cách cư xử của Ngài đối với
các tội nhân và ngay cả kẻ thù của Ngài, Chúa Giêsu đã
chứng tỏ một tình yêu không điều kiện, không giới hạn,
không luật trừ, và tình yêu ấy được thể hiện trọn vẹn
qua cái chết của Ngài trên thập giá.
Khi tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa và khi nối kết hai giới
răn mến Chúa yêu người, Chúa Giêsu cũng chỉ cho con
người thấy được ơn gọi đích thực của nó. Chỉ có một
cách thể hiện hữu đối với con người đó là sống yêu
thương. Khước từ yêu thương, con người tự chối bỏ
chính mình. Đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu, người
Kitô hữu hiểu rằng chỉ bằng yêu thương, họ mới sống
đúng ơn gọi làm người, và tỏ bày hình ảnh của Thiên
Chúa mà họ mang trong mình.
Ước gì chúng ta ý thức được sứ mệnh cao cả của mình,
để trong mọi sự và trong mọi quan hệ, chúng ta luôn
thúc đẩy và hướng đến bởi một động lực duy nhất là
tình yêu.
tgphanoi.org
Trang 4

Chúng ta không thể cho đi nhiều hơn là chúng ta nhận từ
Thiên Chúa. Ta không hề xứng đáng hay có thể làm gì để
cho ta xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Tha thứ cho
tha nhân là một cách để ta bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Các bài đọc ngày hôm nay cho ta thấy bằng cách tha thứ
cho anh em mình, cuộc đời của ta sẽ được đổi mới. Khi
Chúa Giêsu bảo rằng ta phải yêu thương kẻ thù của mình
là Ngài đang kêu gọi chúng ta hãy noi gương theo hành
động của Ngài. Chúng ta có thể làm cho thế giới này trở
nên một nơi tốt lành hơn. Thật may mắn cho chúng ta
khi được Chúa yêu thương.
Cha Phil
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7 đặc điểm của Thiên Chúa khi tha thứ
1.Thiên Chúa háo hức trong việc tha thứ cho chúng ta:
Trong dụ ngôn "Người Cha nhân hậu," Đức Thánh Cha
Phanxicô nói rằng có một chi tiết mà ít khi chúng ta để ý
đến: "Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền
động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và
hôn nó hồi lâu." (Lc 15, 20). Người cha đã ở sẵn đó để
chờ đứa con của mình. Ngay cả trước khi người con xin
cha mình tha thứ, thì ông đã chạy vọt ra để ôm chầm lấy
anh ta.
2. Thiên Chúa tha thứ ngay lập tức, không chờ đợi:
Trên Thập Giá, khi nhìn những người đã tra tấn, sỉ nhục
và đóng đinh mình trên Thập giá, Chúa Giêsu cũng đã
thốt lên một câu đầy bất ngờ và gây ra không ít bối rối
cho nhiều người: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không
biết việc họ làm" (Lc 23, 24)
3. Sự tha thứ của Thiên Chúa là một lễ hội tưng bừng:
Trong dụ ngôn "Người Cha nhân hậu," ngay sau khi đón
nhận đứa con của mình trở về và trả lại cho nó mọi đặc
quyền của một đứa con trong nhà, người cha đã ngay
lập tức sai gia nhân mở tiệc và họ bắt đầu "ăn mừng".
"Con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy".
4. Thiên Chúa không buộc tội chúng ta: "Tôi cũng vậy,
tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay

đừng phạm tội nữa!" (Ga 8, 10-11)
5. Sự tha thứ của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải
dám thay đổi: "Chị hãy về, và đừng phạm tội
nữa!" (Ga 8,11)
6. Thiên Chúa một khi đã tha là tha hết: Chúa tha hết,
chẳng chừa chẳng nhớ điều gì. Trên Thập Giá, Chúa
Giêsu đã nói với người trộm lành: "Hôm nay, anh sẽ
được ở trên Thiên Đàng với tôi" (Lc 23,43)
7. Chính Thiên Chúa mới là người tha thứ cho chúng
ta: Sau khi tha thứ cho người khác (mà nhớ là phải tha
ngay và tha hết nhé), thì cũng đừng quên rằng những
người mà trước đây chúng ta từng xúc phạm đến họ,
họ cũng là con cái của Chúa (đồng thời cũng là niềm vui
của Ngài). Vì thế, hãy đến với Tòa Giải tội, gặp Linh
mục để xưng thú những lỗi lầm đó, sám hối và làm việc
đền tội...
http://conggiao.info/7-dac-diem-cua-thien-chua-khitha-thu-d-40671

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.

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

