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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Cha Quản Nhiệm:
Anthony Lê Hoàng

THÁNH LỄ
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THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
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Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

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

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

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 Hiển Linh

7 tháng 1 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 6/1
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/1
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 8/1
9:00AM – Anh
Thứ Ba 9/1
9:00AM – Anh
Thứ Tư 10/1
9:00AM – Anh
Thứ Năm 11/1
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 12/1
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 13/1
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên
ngươi.”
Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các
dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa.”
Bài Phúc Âm: Mt 2, 1-12

Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh
Thánh lễ tại Thánh Mary
Ernie and Ida Pugsley
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh
Mary Hayes (month’s mind)
Giáo dân Thánh Bernadette
Mary Luu Tien
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Scott Flaherty (month’s mind)
Thứ Ba Tuần I Thường Niên
Lễ Như Ý
Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Năm Tuần I Thường Niên
Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên
Kim Rojas (12th Anniversary)
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên
Thánh lễ tại Thánh Mary
Michael Toole (1st Anniversary)
Karen DiNicolantonio Manning
(1st Anniversary)
Chúa Nhật 14/1 Chúa Nhật Thứ II Thường Niên
7:30AM – Anh
Philip Reynolds (18th Anniversary)
Margaret Reynolds (6 Month Ann.)
9:00AM – Việt
Thánh lễ
11:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 7 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
 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1
Đọc sách: Chu Minh Trí, Trần Cao Thái
Cho Rước lễ: Sơ Mỹ, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện
Trang 2

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem
thuộc xứ Giuđa, trong đời vua
Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ
Ðông phương tìm đến
Giêrusalem. Các ông nói: "Vua
người Do-thái mới sinh ra hiện
đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận
thấy ngôi sao của Người ở Ðông
phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe
nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng
với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng
và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô
sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ
Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi
nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ
hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi
sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi
Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn
kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua
đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi
điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy
báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái
Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi
sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi
cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy
ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ
đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã
quz gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ
đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc
dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với
Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

LỚP GIÁO LÝ

LỄ VẬT
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

Kim Rojas
Nến Thánh thắp trong tuần này là để
tưởng nhớ

John Baptiste Truong
PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

Nang Doan
và

Mary Wall
được yên nghỉ muôn đời.

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

LỚP 1-5 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
LỚP 1-5 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
EDGE:
Thứ hai
7PM-8:15PM
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM

Trường giáo l{
Trường giáo l{
Hội trường

Hội trường/Nhà nguyện
Hội trường/Nhà nguyện

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
Lớp Việt Ngữ:
Chúa Nhật

12:15PM-2:00PM

Trường giáo lý

xin chúc mừng em

William Minh Dam
Dylan Leo McCormick
Kamsyochukwu Collins Okoye
Daphne Mai Wong
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo.
Cầu chúc cho các em sẽ luôn lớn mạnh
trong vòng tay Thiên Chúa và Mẹ Maria.

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Xin quý vị tiếp tục đóng góp hỗ trợ giáo xứ.
Xin chân thành cám ơn.
Hỗ trợ giáo xứ Phụ Quyên
PM

4:00

$1,566

$323

7:30AM

$1,043

$279

9:00AM

$1,540

$680

11:00AM $1,407

$460

Tổng

$1,742

$5,556

Lạc Quyên Hằng Năm . . . . . . . . . . . $54,603
Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Giáo Xứ
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng

Tháng kính

Danh Thánh Chúa Giêsu
Đức Giêsu đã chết và đã sống
lại vì tất cả loài người. Không
một ai có thể đăng k{ hay có
bản quyền trên danh Giêsu.
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa
và là con Đức Maria. Mọi sự hiện hữu được tạo thành trong và
qua Con Thiên Chúa (x. Col. 1:15-20). Danh Giêsu sẽ bị mất phẩm
giá nếu bất cứ Kitô Hữu nào dùng danh ấy để biện minh cho việc
sỉ nhục những người không phải Kitô Hữu. Đức Giêsu nhắc nhở
chúng ta rằng vì tất cả chúng ta đều có liên hệ với Người, bởi đó,
tất cả chúng ta cũng phải liên hệ với nhau.
Lời Trích: "Danh huy hoàng, danh từ bi, danh của tình yêu và
quyền thế! Nhờ Ngài mà tội lỗi đã được tha thứ, nhờ Ngài mà kẻ
thù bị chế ngự, nhờ Ngài mà người đau ốm được lành mạnh, nhờ
Ngài mà những ai đang đau khổ vì thử thách được vững mạnh và
phấn khởi. Ngài đem vinh dự cho những ai có lòng tin, Ngài dạy
bảo những người rao giảng, Ngài thêm sức cho những người lao
nhọc, Ngài duy trì những kẻ chán chường" (Thánh Bernardine ở
Siena). Nguồn: Báo Người Tín Hữu
Trang 3
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NGÔI SAO SÁNG
Hiển Linh có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Cụ thể ở đây
là Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc ngoài Do Thái, qua các
đạo sĩ phương Đông mà trước kia chúng ta quen gọi là ba
vua. Khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho loài người thì thường
Chúa dùng những hình ảnh khả giác, tức là những hình
ảnh mà giác quan con người có thể nhận biết được.
Chẳng hạn: lửa trong bụi gai đối với ông Môsê; cột mây
cột lửa đối với dân Do Thái...Có khi Chúa lấy hình người
nam như trường hợp với ông Ápraham, hay chỉ có tiếng
nói như trường hợp với Samuen v.v...
Ở đây Chúa tỏ mình ra cho các đạo sĩ phương Đông xa xôi
chưa biết Chúa, Chúa dùng ngôi sao. Một hiện tượng phù
hợp với khuynh hướng và sự hiểu biết của họ. Người ta
đã bàn tán quá nhiều về ngôi sao lạ mà các đạo sĩ phương
Đông đã thấy và người ta tìm cách đồng hóa với ngôi sao
nọ ngôi sao kia. Có người cho đó là một ngôi sao bình
thường, tự nhiên xuất hiện, tạm biến đi, rồi lại xuất hiện,
như sao chổi chẳng hạn, mấy chục năm xuất hiện một lần.
Ông Képlơ, một nhà thiên văn nổi tiếng, sống ở thế kỷ VII,
cho rằng: ngôi sao đó là hiện tượng do Mộc Tinh và Thổ
Tinh giao nhau ở đường hoàng đạo, chòm Song Ngư. Hiện
tượng này ông Képlơ tính đã xảy ra vào năm thứ sáu
trước công nguyên, vào đúng thời kz Chúa Giêsu giáng
sinh, và ông quả quyết đó chính là ngôi sao đã dẫn đường
cho ba đạo sĩ. Có người lại cho rằng: đây là một loại sao
Nôva, nghĩa là sao bị vỡ ra và cháy sáng trong một khoảng
thời gian. Các nhà thiên văn tính ra trên giải ngân hà, một
năm có 30 ngôi sao băng như vây...Tất cả những { kiến
trên chỉ là giả thuyết mà thôi, vì không hợp với hoàn cảnh
của ngôi sao trong Tin Mừng, bởi vì bất cứ ngôi sao nào
trong thiên nhiên cũng không thể phù hợp với ngôi sao
trong Tin Mừng. Chỉ có những người không biết Tin Mừng
hay không biết thiên văn mới tìm cách giải thích như thế.
Không một ngôi sao nào có thể làm được như ngôi sao lạ
trong Tin Mừng: xuất hiện, đi trước dẫn đường, vụt biến
mất, rồi lại xuất hiện dẫn đường cho các đạo sĩ, và sau
cùng dừng lại ngay nơi có Chúa Giêsu trú ngụ.
Ngôi sao này là một dấu hiệu lạ lùng, bất ngờ Chúa dùng
để tỏ mình ra cho các đạo sĩ, khiến họ phải lên đường
phiêu lưu, tìm một "Đấng nào đó" mà họ đoán rằng phải
quan trọng lắm. Với một dấu hiệu không rõ rệt, không
chắc chắn, không đầy đủ là ngôi sao lạ, thế mà các đạo sĩ
đã nhất định ra đi tìm "vua mới". Đúng là "trên vạn nẻo
Trang 4

đường" biết bắt đầu đi về đâu? Thực là "đáy biển mò
kim", và thực là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Nhưng
bất chấp tất cả mọi nguy hiểm, mọi khó khăn, các ông kiên
quyết dõi theo ánh sao thực hiện lòng tin của mình. Sau
cùng, các ông đã tìm đến nơi. Các ông không gặp thấy một
cung điện nguy nga, không gặp thấy một trẻ sơ sinh nằm
trong nhung lụa, mà chỉ thấy một hài nhi đơn sơ, bình
thường như mọi hài nhi khác. Các ông đi tìm vua Do Thái
mà lại chỉ gặp một hài nhi nghèo. Nhưng không vì thế mà
các ông thất vọng. Ngược lại, các ông vẫn tin. Và lòng tin
đó được biểu lộ cụ thể bằng việc phủ phục xuống một
cách khiêm tốn để thờ lạy và dâng lễ vật.
Câu chuyện các đạo sĩ này vẫn luôn luôn hợp thời và có
giá trị cho mọi người. Bởi vì cuộc đời của chúng ta ở trần
gian luôn phải đi tìm kiếm Chúa và sống vai trò "ngôi sao
dẫn lối" cho người khác. Mặc dầu đã được gia nhập cộng
đồng Giáo Hội, chúng ta vẫn phải đi tìm kiếm Chúa, tìm
kiếm suốt đời, vì chúng ta chưa hoàn toàn nhận được
Chúa cho trọn, chúng ta vẫn còn có thể lạc mất và xa lìa
Chúa. Chúng ta hãy theo tinh thần thiện chí của các đạo sĩ
mà chịu khó tìm hiểu. Chúng ta có thể tìm hiểu Chúa trong
tạo vật thiên nhiên, trong mọi biến cố vui buồn của cuộc
đời, trong những người sống chung quanh, và ngay trong
chính lòng mình. Tất cả đều là dấu chỉ của Chúa. *…+
Chúng ta vừa là người tìm kiếm vừa là ánh sao soi cho
người khác đi tìm kiếm Chúa. Cuộc đời của chúng ta bên
kẻ khác chỉ có { nghĩa khi nào sự hiện diện của chúng ta là
một lời mời gọi, dẫn đưa người khác cùng với chúng ta đi
tìm Chúa. Chúng ta chỉ sống trọn vẹn { nghĩa đời con Chúa
khi cuộc đời chúng ta là một ánh sao dẫn lối cho anh chị
em chúng ta đến với Chúa.
Người ta nói : có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có
người sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Không, không có ai là
ngôi sao xấu. Tất cả đều là ngôi sao tốt. Trong chương
trình quan phòng của Thiên Chúa, mỗi người đều có một
chỗ đứng, một vai trò nào đó. Vì thế, không ai được tự ty
mặc cảm, chán nản thất vọng. Cũng không ai được tự tôn
tự phụ, huênh hoang... Chúng ta hãy sống thực sự là một
con người, hơn nữa, thực sự là một người con Chúa.
Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP

Randolph, MA
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THÔNG BÁO

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

Họp Hội Đồng Mục Vụ
Thứ ba, ngày 9 tháng 1 lúc 7pm tại trường giáo l{.

Họp Ban Tiếp Tân
Café Thánh Bernadette: Xin mời

Thứ tư, ngày 10 tháng 1 lúc 6:30pm tại trường giáo l{.

Holy hour For Life-Cầu Cho Sự Sống
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 1
2:30pm - 3:30pm
Nhà thờ St. Mary‘s, Randolph

Friends of the Unborn

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 ngon Việt cho qu{ vị và các em chọn
lựa.

Tái Chế Các Hộp Mực
St. Bernadette‘s sẽ quyên các tặng phẩm cho trẻ sơ sinh
(newborn and 0-3 months girls and boys clothing,
onesies, grooming kits, diaper sizes 4, 5, 6, baby
monitors, tubs,...) và cho các bà mẹ (pajamas, slippers,
bathrobes, maternity clothes (all sizes), pillows and
cases, paper towels, toilet paper, tissues) vào các ngày
cuối tuần ngày 13 & 14/1 và 20 & 21/1. Xin qu{ vị cho
các món đồ vào nôi đặt tại sảnh ra vào nhà thờ. Xin cám
ơn!

Xin qu{ 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
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
Quản Nhiệm hoặc văn phòng.

Ban Mục Vụ
Phêrô Trần Công Thành
Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Giuse Trần Thái Trung
Antôn Nguyễn Thái Ngọc
Cecilia Bùi Thúy Hằng
Giuse Trần Văn Thành
GB Nguyễn Q. Thông
Luca Lê Bình (Bruce)
Giuse Nguyễn Thành Lộc
Phêrô Trần San
Giuse Lê Đình Phan
Giuse Lê Trí Đức
Đôminicô Trần Phi Hùng
Micae Đoàn Cường
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{
Thủ Quỹ
Ban Việt Ngữ
Ban Phụng Vụ
Ban Tiếp Tân
Ban Ẩm Thực
Ban Ẩm Thực
Ban Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
Ban Bảo Trì
Ca Đoàn Người Lớn
Ca Đoàn Thiếu Nhi
Thành Viên
Thành Viên
Thành Viên

857-204-7602
617-650-3885
617-678-3737
857-272-0407
781-710-3610
617-910-9113
781-821-0212
617-899-0032
508-692-7491
781-475-2398
781-885-0412
781-473-0216
617-435-1806
781-910-3238
617-372-5305
781-784-6499
781-801-6030
508-468-7871

Petercongtran@hotmail.com
nguyen6807@yahoo.com
timmychristina@yahoo.com
Anto0699@gmail.com
Trangtruong15@yahoo.com
vantran@bc.edu
daklakjn@yahoo.com
lebruce83@yahoo.com
310locnguyen@gmail.com
santran1@hotmail.com
phanle_vn@yahoo.com
duc1@email.tiger-inc.com
linda.nguyen@verizon.net
cuong0520@yahoo.com
phoale@gmail.com
tptran47@comcast.net
TMTran50@comcast.net
Tung1958@gmail.com
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Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

