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
Quản Nhiệm:
Anthony Lê Hoàng

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật
508.244.2378
ale@stbernadette.us

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành

857.204.7602

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

617.818.1980

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)/Thánh Nhạc:
Sr. Michelle Nguyễn Thị Mỹ
339.201.1180
sr.nguyen@stbernadette.us
Chương trình Việt Ngữ:
Trưởng Ban GS Trần Văn Thành

617.910.9113

Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew

508.345.0733

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

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

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 Nhật VII Phục Sinh

13 tháng 5 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 12/5
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 13/5
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 14/5
9:00AM – Anh
Thứ Ba 15/5
9:00AM – Anh
Thứ Tư 16/5
9:00AM – Anh
Thứ Năm 17/5
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 18/5
9:00AM – Anh

Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20a. 20c-26 “Phải chọn lấy một
người trong những người có mặt đây, để cùng với
chúng ta làm chứng Người đã sống lại.”

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh
Thánh lễ tại Thánh Mary
Lễ Hiền Mẫu
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lễ Hiền Mẫu
Lễ Hiền Mẫu
Lễ Hiền Mẫu
Thánh Matthia Tông Đồ, lễ kính
Mary McKinnon (15th Anniversary)
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh
Mary Walsh (9th Anniversary)
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh
55th Wedding Anniversary Blessings
for Dottie and Paul McLaughlin
Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Richard Rodman (17th Anniversary)
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Malfida Guppy (month’s mind)
Lễ Tạ Ơn
Giáo xứ Thánh Bernadette

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 11-16 “Ai ở trong tình yêu, thì ở
trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.”

THỪA TÁC VIÊN

Bài Phúc Âm: Ga 17, 11b-19
"Ðể chúng được nên một như Ta.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện
rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha
những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên
một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ
chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã
giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất,
trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên
trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều
này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui
mừng của Con trong lòng.
Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét
chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như
Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem
chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho
khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như
Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá
chúng trong sự thật: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha
đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào
thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả
chúng cũng được thánh hoá trong chân lý".
Ðó là lời Chúa.

 Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5
Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng
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 20 tháng 5
Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Sơ Mỹ

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Cha thánh hóa chúng con
bằng sự thật, bằng Lời của Cha. Xin cho chúng con mỗi
ngày đón nhận Lời Cha cách trân trọng và yêu mến. Xin
giúp chúng con biết suy gẫm Lời Cha và thực thi mỗi
ngày để chúng trở nên giống Cha dù vẫn sống giữa thế
gian tội lỗi. Amen.

Thứ Bảy 19/5
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 20/5
7:30AM – Anh
8:30AM – Việt
11:00AM – Anh
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Giáo xứ Thánh Bernadette

QUYÊN GÓP

LỚP GIÁO LÝ

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Xin qu{ vị tiếp tục đóng góp hỗ trợ giáo xứ.
Xin chân thành cám ơn.

Thêm Sức:
Xin chúc mừng các em được lãnh nhận Bí Tích
Thêm Sức vào thứ bảy, ngày 12 tháng 5

Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên
4:00PM

$1,084

$507

7:30AM

$855

$309

9:00AM

$1,627

$835

11:00AM $754

$237

Tổng

$1,888

$4,320

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Cho Các Chủng Sinh
TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC
APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã
quyên được $26,895 cho quỹ Tiếng Gọi
Công Giáo 2018. Xin cám ơn các đóng góp
của quý vị để hỗ trợ hàng trăm mục vụ của
Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cần phải quyên
thêm $4,072 để đạt được chỉ tiêu $30,967
của năm nay. Nếu chưa có dịp đóng góp,
xin quý vị dùng phong bì Catholic Appeal
để trên các ghế ngồi trong nhà thờ hoặc
vào bostoncatholicappeal.org. Xin chân
thành cám ơn!

Thánh Lễ và Nghi Thức
Chữa Lành
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 lúc 2pm
Chủ tế Cha Joseph McDermott
The Church of the Blessed Sacrament
10 Diamond Street in Walpole

Chầu Thánh Thể

THÔNG BÁO
Tiệc Mừng
Sau một thời gian khá dài ở tại Giáo xứ Thánh Bernadette, nay
cuối cùng cha Hoàng sẽ đi thật xa lên tận Haverhill. Cha Hoàng sẽ
tổ chức hai buổi tiệc cho mình, một là sau Thánh lễ 4 giờ chiều,
thứ bảy, ngày 19 tháng 5 (RSVP required) và sau Thánh lễ Việt
sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5. Xin mời quý vị tham dự.

Friends of the Unborn
Giáo xứ Thánh Bernadette tiếp tục 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 này
ngày 12 & 13/5. Xin quý vị cho các món đồ vào nôi đặt tại sảnh ra
vào nhà thờ. Xin cám ơn!

Khóa Virtus
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5, 2018
Lúc 1:00PM
Liên lạc: Stephen May (857-342-9500 x15)
Blue Hills Collaborative Center (Readville)
20 Como Road (rear)
Đăng ký tại https://www.virtusonline.org

“Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: vì đó là điều
phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lịnh truyền ấy là lịnh truyền
thứ nhứt có kèm thêm lời hứa: Ngõ hầu ngươi được phúc và
hưởng thọ trên đất.“ Ep 6:1-3

HAPPY

Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện | 6pm-8pm
Trang 3

Chúa Nhật VII Phục Sinh

13 tháng 5 năm 2018

Ðể chúng được nên một như Ta
Ơn gọi trở nên một, như Thiên Chúa Ba Ngôi là một
Trong lời nguyện của Người, được kể lại trong bài Tin
Mừng, Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài
được nên một, nghĩa là được hiệp nhất; và khuôn mẫu
của sự hiệp nhất, chính là sự hiệp nhất của Ba Ngôi
Thiên Chúa. Như thế, chính trong mức độ chúng ta trở
nên một, chúng ta trở nên giống Thiên Chúa Ba Ngôi.
*…+
Loài người được Thiên Chúa dựng nên là một
Tuy nhiên ơn gọi trở nên một không phải ở bên ngoài,
ở xa xôi hay ở trên cao đối với con người, bởi vì loài
người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa
là được dựng nên là một như Thiên Chúa là một. Thực
vậy:
“Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi
sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuz theo loại, và
mọi giống chim bay tuz theo loại” (St 1, 21); “Thiên
Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuz theo loại:
gia súc, loài bò sát và dã thú tuz theo loại”(c. 24); và
“Thiên Chúa làm ra dã thú tuz theo loại, gia súc tuz
theo loại và loài bò sát dưới đất tuz theo loại. Thiên
Chúa thấy thế là tốt đẹp” (c. 25).
Qua những câu chúng ta vừa trích dẫn, toàn thể loài
vật, trên trời, dưới đất và trong biển cả đều được tạo
dựng theo những “loại” khác nhau. Lời Chúa lập đi lập
lại sự đa phức về loài của thế giới loài vật (7 lần), chính
là để làm cho chúng ta nhận ra sự ưu việt của con
người, và sự ưu việt của con người chính là ơn huệ
hiệp nhất: con người được dựng nên theo hình ảnh của
Thiên Chúa, nghĩa là con người được dựng nên không
giống như thế giới loài vật, gồm vô số các loài khác
nhau, nhưng được Thiên Chúa dựng nên là một, giống
như Thiên Chúa Ba Ngôi là một, là hiệp nhất. Như thế,
con người có một tương quan duy nhất với Thiên Chúa
mà các loài khác không có; và ở một mức độ nào đó,
đó là tương quan cha-con: “Adam con Thiên Chúa” (Lc
3, 38). Thiên Chúa là một; loài người được dựng nên
theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng là một; thay vì là “đa”
như loài vật.
Nhưng “là một” cũng là ơn gọi của con người. Một ơn
gọi khó thực hiện biết bao, bởi vì chúng ta đã để cho Ác
Thần, cho Thú Tính chi phối và thống trị; và hậu quả tất
yếu sẽ là phân tán, chia rẽ và loại trừ lẫn nhau. Chính vì
thế Đức Giêsu đã cầu nguyện: “xin cho chúng nên một,
Trang 4

như chúng ta là một”. Chúng ta có một khuôn mẫu
hoàn hảo, để sống căn tính của mình, đó là Ðức GiêsuKitô.
“Chính nhờ Người, với Người và trong Người”
Nghe lời nguyện của Đức Giêsu ngỏ với Thiên Chúa Cha,
chúng ta nhận ra rằng, Đức Giêsu làm tất cả mọi sự,
trao ban tất cả mọi sự, tất cả những gì Ngài có, tất cả
những gì Ngài là, tất cả những gì Ngài nhận được từ
Thiên Chúa Cha, chính là để cho các môn đệ trở nên
một. Điều này làm cho chúng ta nhận ra rằng, chúng ta
không thể tự mình trở nên một được, nhưng chỉ có thể
để cho Chúa làm cho chúng ta nên một mà thôi. Nghĩa
là:
 Để cho Đức Giêsu giữ gìn chúng ta trong Danh của
Chúa Cha.
 Để cho Ngài canh giữ chúng ta khỏi Ác thần.
 Để cho Ngài truyền đạt cho chúng ta Lời Thiên
Chúa; và Lời Thiên Chúa là Sự Thật có sức mạnh thánh
hiến chúng ta.
Và Đức Giêsu còn làm hơn thế nữa: “Con xin thánh hiến
chính mình con”. Trong bầu khí của bữa tiệc ly, Ngài
thánh hiến chính mình, có nghĩa là Ngài yêu mến những
người thuộc về Ngài đến cùng: “Anh em hãy rửa chân
cho nhau như thầy rửa chân cho anh em”; “Anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”; và
“không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của
người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Trong những ngày chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống, chúng ta hãy mở lòng ra, dành chỗ cho
Chúa Thánh Thần ngự đến, để Ngài làm cho thành sự
ước ao của Thiên Chúa, và cũng là ước ao cháy bỏng
của Đức Kitô, đó là:
Chúng ta được trở nên một, như Thiên Chúa là một.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
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Tháng 5: Kính Đức Mẹ Đồng Trinh
Đức Maria là Mẹ của
Giáo Hội bởi vì chẳng
những là mẹ của Đức
Giêsu Kitô và cộng
tác mật thiết trong
chương trình cứu độ ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy
nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm
mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì
Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho
toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG
65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò
hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con
người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi
dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Maria cũng
vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi
chúng ta, Đức Maria đã không chỉ xứng đáng được
gọi là mẹ của Gioan nhưng còn là mẹ của cả nhân
loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất
vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc
sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn
của tất cả những ai được cứu chuộc. –TGP Hà Nội

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
duc1@email.tiger-inc.com
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$180

2 khuôn

$150

$300

4 khuôn

$210

$420

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

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 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)
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
Thủ Quỹ
Ban Việt Ngữ
Ban Phụng Vụ
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
781-710-3610
617-910-9113
781-821-0212
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
Trangtruong15@yahoo.com
vantran@bc.edu
daklakjn@yahoo.com
lebruce83@yahoo.com
santran1@hotmail.com
phanle_vn@yahoo.com
duc1@email.tiger-inc.com
linda.nguyen@verizon.net
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

