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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Phêrô Trần Công Thành

857.204.7602

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh
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THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

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 Chúa Phục Sinh

1 tháng 4 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 31/3
9:00AM – Anh
7:30PM
Chúa Nhật 1/4
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 2/4
9:00AM – Anh
Thứ Ba 3/4
9:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần Thánh
Kinh Sáng tại Thánh Mary
Lễ Vọng Phục Sinh
Chúa Nhật Chúa Phục Sinh
Thánh Lễ Phục Sinh
Thánh Lễ Phục Sinh
Thánh Lễ Phục Sinh
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Như Ý
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thanksgiving for Our Daughter—Adia
Serene Bazile
Thứ Tư 4/4
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
9:00AM – Anh Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Năm 5/4
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
9:00AM – Anh Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Sáu 6/4
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
9:00AM – Anh Các Linh Hồn trong sổ cầu nguyện
vĩnh viễn
Thứ Bảy 7/4
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
9:00AM – Anh Joseph Canavan (16th Anniversary)
Chúa Nhật 8/4 Chúa Nhật II Phục Sinh
7:30AM – Anh Chesca Margaux Sio (1st Anniversary)
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Berandette
11:00AM – Anh Milton, Bonnie, và James Baram

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với
Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.”

THỪA TÁC VIÊN

Ðó là lời Chúa.

 Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4
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 8 tháng 4
Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy
Cho Rước lễ: Sơ Mỹ, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện

Cầu Nguyện: Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui
đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem
sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con
mải mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để
đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi
vào tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục
Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn.

Trang 2

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4 “Anh em hãy tìm những sự trên
trời, nơi Ðức Kitô ngự.”
Bài Phúc Âm: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cõi chết.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna
đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn
tối và bà thấy tảng đá đã được
lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về
tìm Simon-Phêrô và người môn
đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến,
bà nói với các ông rằng: "Người
ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và
chúng tôi không biết người ta đã
để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ
kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng
chạy, nhưng môn đệ kia chạy
nhanh hơn Phêrô, và đến mồ
trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để
đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô
theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy
những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu
Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây
băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn
đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và
ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo
Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

RAO HÔN PHỐI

CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LẦN III

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 4 lúc 2:30pm
Chương trình gồm có Chầu Thánh Thể, Chuỗi Mân Côi, Chuỗi
Lòng Chúa Thương Xót, Ban Phép Lành. Tiệc trà sau đó tại hội
trường. Thầy Sáu Tom kính mời

Elaine DeAngelis
& John Paul Mastaj

LỚP GIÁO LÝ
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
4:00PM

$1,434

$527

7:30AM

$1,075

$514

9:00AM

$1,477

$761

11:00AM $,1,371

$813

Tổng

$2,615

$5,357

Các quyên góp trong các Thánh lễ Phục
Sinh là dành cho quỹ Linh Mục Hưu Trí
*Quỹ Linh Mục Hưu Trí hỗ trợ các chi phí
dưỡng hưu và chăm sóc sức khỏe cho các
linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Boston. Xin
quý vị rộng lòng đóng góp. Xin cám ơn.
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Giáo Xứ
TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC
APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã
quyên được $17,560 cho quỹ Tiếng Gọi
Công Giáo 2018. Xin cám ơn các đóng góp
của quý vị để hỗ trợ hàng trăm mục vụ bổ
ích của Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cần phải
quyên thêm $13,407 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!

Không có các lớp giáo lý Chúa Nhật tuần này—Happy Easter!
EDGE:
Thứ hai
7PM-8:15PM
Hội trường

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
Không có lớp Việt Ngữ tuần này—Happy Easter!

Tháng 4: Kính Thánh Thể

Theo truyền thống, Giáo hội dành tháng Tư để tôn kính Thánh
Thể. Điều khác biệt của người Công giáo đối với những người Kitô
giáo khác là người Công giáo tin Chúa Giêsu hiện diện thật trong
Thánh Thể, nghĩa là bánh và rượu đã được Thiên Chúa thánh hóa
để thực sự trở thành Mình và Máu Đức Kitô.
Thường xuyên cầu nguyện trước Thánh Thể là con đường phát
triển tâm linh. Khi chầu Thánh Thể, chúng ta tạ ơn Đức Kitô đã và
đang tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, không chỉ qua ân sủng mà
còn qua chính Mình Máu Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Mình
thánh là Bánh của các Thiên thần tăng thêm sức mạnh và ban ơn
cứu độ cho chúng ta. *…+
Thánh Thể rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu, đúng như Chúa
Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga
15:5). Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là cách thể hiện lòng
biết ơn đối với Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Ngài. Khi cầu
nguyện, chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thanh tẩy tâm
hồn chúng ta nên giống Thánh Tâm Ngài hơn. *…+
Trầm Thiên Thu
Trang 3

Chúa Nhật Chúa Phục Sinh

1 tháng 4 năm 2018

Niềm Hy Vọng Sống Lại
Đức Kitô đã sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sẽ được
sống lại như vậy. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể
sống lại được? Có những kẻ nghĩ rằng: Sự sống lại làm
sao có thể xảy ra cho những người chết mất xác, chết
không toàn thây, chẳng hạn như bị pháo kích thân xác
nổ tung thành từng mảnh nhỏ, hay chết chìm dưới lòng
biển cả làm mồi cho cá mập? Chết mà không để lại một
dấu vết nào cả. Tôi xin hỏi lại họ: Phải chăng đó là điều
khó khăn đối với quyền năng Thiên Chúa? Dựng nên một
sự sống khi nó chưa có hay là phục hồi nó một khi đã có,
thì đằng nào khó hơn? Làm cho một thân xác được sống
lại hay là tạo thành nó từ hư vô, đằng nào khó hơn?
Chẳng lẽ Đấng Toàn Năng, đã tạo dựng vũ trụ lại bất lực,
không thể cứu chúng ta khỏi sự hư mất sao? Trong bức
thư gửi giáo dân Côrintô, thánh Phaolô đã viết: Có người
bảo kẻ chết làm sao sống lại được, họ sẽ lấy thân xác
nào mà phục sinh? Thật là vô lý. Đúng thế. Thật là vô lý,
nếu chúng ta bảo rằng Đấng đã tạo thành sự sống, lại
không có thể trao ban sự sống ấy lại một lần nữa. Thật là
vô lý nếu chúng ta bảo rằng một thân xác đã chết và bàn
tay uy quyền của Chúa sẽ không thể nào làm cho nó
sống lại.
Có kẻ thì nói: Tất cả đã bị vùi sâu trong lòng đất lạnh, tất
cả đã trở về với cát bụi, thì làm sao có thể nghe thấy
tiếng Con Thiên Chúa? Như chúng ta đã biết: Lời của
Thiên Chúa là Lời của uy quyền. Lời ấy đã phán: Hỡi
chàng trai, Ta truyền cho con hãy chỗi dậy. Lập tức
chàng trai thành Naim đã chỗi dậy, đã sống lại. Đứa con
gái của ông Giairô, cũng đang nằm chết ở trên giường và
Lời ấy đã vang lên: Hãy chỗi dậy. Lập tức, cháu bé ấy
cũng đã chỗi dậy, cũng đã sống lại. *…+ Nhìn vào cảnh vật
thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy được rằng Thiên Chúa đã
in dấu chiến thắng trên vật chất. Sau đêm tối là hừng
đông rạng rỡ. Sau mùa đông băng giá là mùa xuân huy
hoàng. Một hạt giống mục thối cho mầm non vươn lên.
Với chúng ta cũng vậy, sẽ có một cuộc phục sinh để hoàn
tất chương trình cứu độ. Bấy giờ sẽ không tang tóc và
đau khổ, chết chóc và buồn phiền, bởi vì Thiên Chúa sẽ
lau khô những giọt nước mắt chúng ta. Bấy giờ chúng ta
sẽ tiến lên, lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu. Vậy niềm tin
Trang 4

vào sự sống lại sẽ đem đến cho chúng ta những hậu quả
nào?
Hậu quả thứ nhất, đó là một lời báo động: Hãy chuẩn bị
cho ngày ấy vì ngày ấy là một ngày trọng đại nhất của lịch
sử nhân loại. Cũng như ngày đầu tiên, Thiên Chúa phán:
Hãy có ánh sáng và ánh sáng liền có. Thì trong ngày cuối
cùng ấy, Thiên Chúa sẽ nói: Hãy có bóng tối và chấm dứt
mọi sự. Lập tức đã xảy ra như thế. *…+
Hãy chuẩn bị cho ngày ấy. Nếu một lúc nào đó chúng ta
sẽ được sống lại, thì ngay từ giờ chúng ta phải mến Chúa
và yêu người, vì cuộc đời vĩnh cửu không thể nào được
tạo nên bởi một nếp sống tầm thường, trống rỗng và
không một chút công nghiệp. Cũng như một hạt lúa lép
hay một chiếc vỏ trấu sẽ không thể nào nảy mầm và mọc
lên thành một cây lúa xanh tươi. Bởi đó, hãy chuẩn bị
cho mình tấm áo cưới là tâm hồn trong sạch và đôi tay
chất đầy công nghiệp, vì đó là những thứ hành trang cần
thiết để được đón nhận vào nước trời.
Niềm tin tưởng vào sự sống lại còn là một nguồn sức
mạnh cho chúng ta trong những cám dỗ và thử thách.
Thực vậy, thánh Phaolô đã viết: Nếu anh em được sống
lại với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự trên
trời. *…+ Sau cùng, niềm tin tưởng vào sự sống lại sẽ là
một niềm an ủi cho chúng ta. *…+ Từ ngày Đức Kitô Phục
sinh, chúng ta biết rằng: Bóng tối và cái chết chỉ kéo dài
một thời gian ngắn. Chúng ta có thể buồn và khóc trên
phần mộ của những người thân yêu, nhưng nỗi buồn của
chúng ta sẽ chẳng bao giờ đi đến chỗ tuyệt vọng như
những kẻ không tin tưởng, bởi vì chúng ta biết rằng: Hạt
lúa cần phải mục nát đi thì mới nảy mầm, lớn lên, đâm
bông và kết trái.
Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại thế nào, thì Ngài
cũng sẽ làm cho chúng ta được sống lại như vậy… Sau
cùng, chúng ta cũng biết rằng: Hiện thời thân xác chúng
ta sẽ phải chết đi, nhưng rồi ngày hội lớn sẽ đến và
chúng ta sẽ được sống lại như lời Chúa đã phán: Ta là sự
sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ
sống. Và Ta, Ta sẽ cho họ được sống đời đời...

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

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

Ghế Nhà Nguyện
Vì số người dự lễ hằng ngày tăng, giáo xứ cần đặt
thêm ghế cho nhà nguyện. Quý vị có thể mua ghế để
tưởng nhớ người thân. Giá cho mỗi chiếc ghế 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.

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.

Bảy Thói Quen Lớn Để Phát Triển Gia Đình
Công Giáo
1. Cùng nhau cầu nguyện: Cầu nguyện mỗi ngày. Thử lần
hạt hay đọc những lời cầu nguyện đơn sơ như Kinh Lạy
Cha hay Kinh Kính Mừng.
2. Tham dự thánh lễ: Đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật và
tất cả những ngày lễ trọng Giáo Hội buộc.
3. Duy trì đức ái gia đình: Hãy chọn lấy một lý do để
cộng tác về tài chính hay qua việc làm tình nguyện.
4. Đưa nghệ thuật thánh vào gia đình của bạn: Hãy sử
dụng những bức tranh Công Giáo hay những bức tượng
để thêm sự phong phú cho lòng sốt mến của gia đình.
5. Đi xưng tội thường xuyên: Thật là quan trọng khi
khuyến khích mọi thành viên của gia đình đi xưng tội
đều đặn.
6. Sử dụng truyền thông Công Giáo: Đó là một nguồn tốt
để giữ tất cả các thành viên của gia đình gần Thiên Chúa
và gần Giáo Hội.
7. Mừng lễ: Mừng lễ các thánh, các Mùa Phụng Vụ của
Giáo Hội … Hãy duy trì niềm vui của Tin Mừng trong gia
đình bạn!
Link bài viết: https://catholic-link.org/7-habits-catholicfamilies-develop/
Chuyển ngữ: Trương Minh Cao, S.J.

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
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 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
508-692-7491
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
310locnguyen@gmail.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

