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
Cha Quản Nhiệm:
Anthony Lê Hoàng

THÁNH LỄ
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Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành

857.204.7602

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

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Ca Truởng:
Phaolô Tạ Thanh Phong

781.888.8724

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

617.818.1980

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-5):
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

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 Thứ II Mùa Chay

25 tháng 2 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 24/2
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 “Của hiến tế của
Abraham Tổ phụ chúng ta.”

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
Thánh lễ tại Thánh Mary
Paul Michael McLaughlin
(12th Anniversary)
Chúa Nhật 25/2 Chúa Nhật II Mùa Chay
7:30AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Lễ Tạ Ơn
Thứ Hai 26/2
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Bernadette Leveque
(22nd Anniversary)
Thứ Ba 27/2
Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Tư 28/2
Thứ Tư Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Năm 1/3
Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Sáu 2/3
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Cầu cho các Linh Hồn trong sổ
cầu nguyện
Thứ Bảy 3/3
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại Thánh Mary
4:00PM – Anh
Joseph and John Bessette
Chúa Nhật 4/3 Chúa Nhật III Mùa Chay
7:30AM – Anh Ralph Martignetti (45th Anniversary)
Greg và Dot MacDonald
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Arilda Mascarenhas (5th Anniversary)

Bài Ðọc II: Rm 8, 31b-34 “Thiên Chúa không dung tha
chính Con mình.”
Bài Phúc Âm: Mc 9, 1-9
"Ðây là Con Ta rất yêu dấu.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi
riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước
mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh
như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể
giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm
đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa
Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt
lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho
Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì
các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao
phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây
là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".
Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai
khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và
trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho
các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem
thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông
tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong
cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Ðó là lời Chúa.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2
Đọc sách: Trần Cao Thái, Chu Minh Trí
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Sơ Mỹ
 Chúa Nhật, ngày 4 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

Peter Edmund Ryan
được yên nghỉ muôn đời.

LỄ VẬT
Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

George Montecalvo

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

QUYÊN GÓP

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

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

$1,386

$655

7:30AM

$753

$187

$1,288

$850

11:00

$811

$305

Tổng

$4,238

$1,997

AM

9:00

AM

Các chương trình từ thiện Công Giáo
(Thứ Tư Lễ Tro). . . . . . . . . . . . . . . . . $2,446
Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Trường Công
Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Giáo Xứ

THÔNG BÁO

Brown Bag lunch
Thứ bảy, ngày 3 tháng 3 lúc 10 giờ sáng
Tại Hội trường nhà thờ

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD)
Cùng Đức Thánh Gia Phanxicô, Hồng Y
Sean O‘Malley và các bạn trẻ công giáo
đến tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
(WYD) lần thứ 15 tại Panama. WYD là một
tuần lễ mang tính tâm linh và văn hóa cho
người trẻ cùng đến với nhau để cầu
nguyện và được truyền cảm hứng từ Đức
Thánh Cha cùng các vị lãnh đạo Giáo Hội
đến từ khắp nơi trên thế giới. Người tham
dự được củng cố đức tin của mình trong
môi trường truyền giáo sôi nổi, khẳng định
sức mạnh và sự hiện diện của Giáo Hội
trên thế giới ngày nay. Để đăng ký trước
ngày 1 tháng 3, xin vào
disciplesinmission.com/wyd19 hoặc email
Mike Drahos mdrahos@rcab.org.

7:00PM
Mỗi thứ sáu (tiếng Việt)

THE LIGHT IS ON FOR YOU
Bí Tích Hòa Giải
6:30PM-8:00PM Mỗi thứ tư Mùa Chay
Tại St. Bernadette’s và tất cả các giáo xứ thuộc
Tổng Giáo Phận Boston
(ngoại trừ ngày 21/3 không có Giải Tội tại St. Bernadette’s)

TÌM HIỂU MÙA CHAY
H. Tại sao việc từ bỏ điều gì vì Mùa Chay lại là một thói quen bổ
ích? T. Bằng việc chính mình chối từ một điều gì đó mà ta vui thích,
chúng ta rèn luyện các ước muốn sở thích của chúng ta sao cho
chúng ta không làm nô lệ cho ước muốn của mình. Ví như nuông
chiều sở thích ăn uống dẫn tới tính ủy mị thể xác và, nếu nó đủ to
lớn, một sự bất lực để thực hiện những tình huống đòi hỏi khắt khe
về thể lý, thì sự nuông chiều sở thích ước muốn chung chung sẽ dẫn
đến sự ươn ái tinh thần và nếu nó đủ lớn, sẽ làm con người bất lực
trước các tình huống đòi hỏi khắt khe về mặt tinh thần, khi những
yêu cầu đạo đức đòi buộc chúng ta phải hy sinh những gì đem lại vui
thú (...) hoặc chịu đựng thử thách cam khổ (...). Bằng việc làm cho ý
chí biết tự chủ để chối từ các sở thích khi chúng không sai trái,một
thói quen được phát triển cho phép ý chí có thể từ chối những sở
thích khi chúng sai trái. —James Akin

LỚP GIÁO LÝ
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 lý
Trường giáo lý
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
Trang 3

Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay

25 tháng 2 năm 2018

Đức Tin
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một dịp nhìn
lại cá tính và đức tin của Abraham. Lệnh truyền sát tế
Isaac, người con duy nhất sinh ra trong lúc tuổi già, thì
thật là vượt quá tầm nhìn cách nghĩ của con người và
xem ra là phi lý. Sẽ thực hiện ra sao đây lời chúc phúc
của Thiên Chúa cho ông làm tổ phụ các dân tộc, nếu
không có người con Isaac này? Thiên Chúa đòi hỏi ông
hiến tế luôn cái cơ hội sống còn cuối cùng này của ông,
đồng thời cũng là cái nền tảng cho niềm tin của ông.
Yêu cầu của Thiên Chúa quá đỗi đau thương đoạn
trường, nhưng với niềm tin cậy vào Thiên Chúa, ông vội
vã thực hiện ngay lệnh truyền ấy. Cần vâng phục Thiên
Chúa bất cứ giá nào. Ngay khi ông đang giơ cao con
dao để hạ sát con trai, Thiên Chúa đã ngăn cản bàn tay
ông và mạng sống của Isaac được dành lại.
Đức tin và lòng vâng phục của Abraham trở nên gương
mẫu cho tất cả chúng ta noi theo. Ông luôn đón nhận
lời Chúa và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, ngay cả
những khi đức tin của ông bị thử thách vượt qua mọi
giới hạn. Như Abraham ngày xưa, chúng ta được Thiên
Chúa kêu gọi lên đường đi đến một vùng đất chưa hề
biết, đặc biệt nhiều khi hoàn cảnh chung quanh làm
cho đức tin chúng ta trở nên không thể hiểu được, hầu
như là vượt khỏi khả năng suy nghĩ của con người.
Những lúc khủng hoảng, như cái chết của người thân
yêu làm cho cuộc đời trở nên u ám, thì chúng ta lại
càng cần tín thác vào Lời Chúa. Chúng ta đang đi nhờ
ánh sáng đức tin chứ không phải bằng đôi mắt trần
(2Cr 5,7). Một khi chúng ta tin tất cả những gì Chúa nói
và Chúa làm, không phải vì chúng ta đã thấy, nhưng chỉ
vì Lời Chúa và sức mạnh của Thiên Chúa đang hiện diện
trong lòng chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay mô tả một biến cố đáng kinh
ngạc trong cuộc đời Đức Chúa Giêsu: Biến Hình trên
Núi. Các tông đồ đã hoàn toàn bị 'hớp hồn' khi được
nhìn thấy vinh quang Đức Kitô trong phút giây, và nhất
là khi được mạc khải cho biết Thầy của mình là ai: "Này
là Con Ta yêu dấu. Hãy lắng nghe Lời Người."
Biến cố hồng phúc hôm nay sẽ giúp các ông chịu đựng
đêm tối trong vườn Giêtsêmani, khi phải chứng kiến
Trang 4

cơn hấp hối của Chúa Giêsu. Những giây phút vui vẻ khi
mọi sự đều hòa hợp "đâu vào đấy" thì rất hiếm hoi và
họa hoằn "năm thì mười họa". Không ai có ý bảo chúng
ta phải ngồi đó mà trông chờ Chúa Biến Hình, nhưng
chúng ta được kêu mời theo chân các tông đồ leo lên
núi, tiếp tục suy tư sứ điệp ẩn tàng trong Lời Chúa và
thực tâm sống sứ điệp ấy với lòng xác tín sâu xa. Chỉ
qua khổ nạn và cái chết, Đức Kitô mới đi vào trong vinh
quang phục sinh. Nếu Người biến đổi thân xác đầy
thương tích của chúng ta và làm cho chúng ta rập
khuông với thân xác vinh hiển của Người, thì con đường
chúng ta đi chính là con đường thương khó của riêng
Chúa thôi.
Biến cố Biến Hình hôm nay nói với chúng ta không chỉ
về những giai đoạn thử thách và khổ đau của chúng ta
mà còn về vinh quang tiềm tàng dành sẵn cho chúng ta,
với điều kiện là chúng ta luôn luôn đi theo con đường
của Chúa với một niềm tin tưởng cậy trông, không bao
giờ ngã lòng thất vọng.
Mùa Chay cho chúng ta một cơ hội quý báu để nhìn lại
chính mình với những an toàn giả tạo mà chúng ta cứ
khư khư ôm lấy không chịu vất bỏ trên con đường lữ
hành. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng một cuộc sống
mà không duyệt xét lại thì không đáng sống. Để cho
Mùa Chay này tràn đầy ơn phúc, giúp chúng ta trở
thành những người dễ thương, quảng đại và chân thực,
chúng ta phải chết đi cho những lối sống của thế gian
bằng cách hy sinh và từ bỏ chính mình. Có lẽ không ai
trong chúng ta sẽ được kêu gọi hiến tế đứa con duy
nhất như Abraham xưa kia, nhưng phần đông chúng ta
được kêu gọi quay lưng lại với tính ích kỷ của mình và
tránh xa những lời nói việc làm gây bất an trong gia
đình hay đầu độc cuộc sống cộng đồng. Để thắng vượt
những yếu hèn tội lỗi và trở nên con người trưởng
thành chín chắn, chúng ta cần kiên nhẫn và nỗ lực suốt
đời người, vì không có gì đáng giá mà lại đơn giản và dễ
chiếm đoạt.
Lm. Nguyễn Văn Phan

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

St. Patrick‘s Day
Thứ bảy, ngày 17 tháng 3
5PM-10PM
tại Hội trường Thánh Bernadette
Chương trình bao gồm:
Ăn tối (Traditional Corn Beef & Cabbage Dinner) 
Giải trí  Cash bar

Tháng 2: Kính Thánh Gia Thất
Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện | 6pm-8pm

Người lớn: $15
Trẻ em (5-10): $10
Vé được bán sau các Thánh lễ và tại văn phòng giáo
xứ từ ngày 24/2 đến 13/3. Không có bán vé tại cửa.

Café Thánh Bernadette: Xin mời
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 quý vị và các em chọn
lựa.

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)
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 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 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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