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
508.244.2378
ale@stbernadette.us

Trưởng Ban Mục Vụ:
Phêrô Trần Công Thành

857.204.7602

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

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Thánh Nhạc:
Sr. Michelle Nguyễn Thị Mỹ

339.201.1180

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 IV Mùa Chay

11 tháng 3 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 10/3
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23 “Cơn thịnh nộ và lòng
từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải
phóng của dân tộc.”

Chúa Nhật 11/3
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 12/3
9:00AM – Anh
Thứ Ba 13/3
9:00AM – Anh
Thứ Tư 14/3
9:00AM – Anh
Thứ Năm 15/3
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 16/3
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 17/3
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 18/3
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Thánh lễ tại Thánh Mary
Deacon Jack Ego (3rd Anniversary &
Birthday Remembrance)
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Leandre Thermitus (1st Anniversary)
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Marie Azor (1st Anniversary)
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Dionisio và Dominga Obligacion
(Anniversary Mass)
Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại Thánh Mary
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
Madelyn McElroy (1st Anniversary)
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
Thánh lễ tại Thánh Mary
Giáo dân Thánh Bernadette
Chúa Nhật V Mùa Chay
Bienvenido và Juanita Ojastro
Thánh lễ
Virginia Mazules (Birthday
Remembrance)

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3
Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương
Cho Rước lễ: Sơ Mỹ, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện
 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 3
Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Vũ Văn Nghi, Uông Văn Chi,
Bùi Thiên Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Minh Thu
Trang 2

Bài Ðọc II: Ep 2, 4-10 “Anh em chết bởi tội và được
cứu rỗi bởi ân sủng.”
Bài Phúc Âm: Ga 3, 14-21
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con
Ngài mà được cứu độ.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê
đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người
cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở
Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.
Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một
mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư
mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai
Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng
để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin
Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã
bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên
Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và
người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động
của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét
sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm
của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự
thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được
sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa.

Xin chia vui cùng Cha Phil McGaugh đã
được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ cho
cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mary và Thánh
Bernadette bắt đầu ngày 1 tháng 6, 2018.
Xin Chúa chúc lành cho Cha trong vai trò
lãnh đạo mới này.

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

$987

$538

7:30AM

$1,034

$416

AM

$1,675

$811

11:00

$1,391

$492

Tổng

$5,087

$2,257

9:00

AM

Phụ quyên tuần này: Tiếng Gọi Công Giáo
Catholic Appeal (Tiếng Gọi Công Giáo):
Tuần này quý vị sẽ được mời đóng góp cho Tiếng
Gọi Công Giáo. Xin cầu nguyện và cân nhắc việc
đóng góp. Quý vị có thể đóng góp trên mạng
hoặc muốn biết thêm tin tức, xin vào trang nhà
bostoncatholicappeal.org.
Sự thành công của Tiếng Gọi Công Giáo tùy
thuộc vào sự tham gia của cả cộng đoàn. Tiếng
Gọi Công Giáo là một nguồn tài trợ lớn nhất cho
ngân sách hoạt động của các Mục Vụ Chính Yếu
là $32.3 triệu, yểm trợ tài khoản hoạt động của
Tổng Giáo Phận với ngân quỹ vào khoảng $349
triệu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng
ta rằng, “Tôi, anh chị em, chúng ta là thành phần
của Giáo Hội…Chúng ta được mời gọi hợp tác
cho sự ra đời của những người Kitô hữu trong
đức tin, chúng ta được mời gọi để trở nên
những nhà giáo trong đức tin, để công bố Tin
Mừng!

Phụ quyên tuần sau: Bảo trì hàng tháng

THÔNG BÁO

Khóa Virtus
Thứ bảy, ngày 24 tháng 3
10am tại Trường giáo lý
Khóa này là bắt buộc dành cho các thiện
nguyện viên trên 18 tuổi. Mỗi người chỉ cần
tham dự một lần. Xin đăng ký tại
https://www.virtusonline.org/virtus/reg

7:00PM
Mỗi thứ sáu (tiếng Việt)

THE LIGHT IS ON FOR YOU
Bí Tích Hòa Giải
6:30PM-8PM 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)

LỚP GIÁO LÝ
LỚP 1-5 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
Trường giáo lý
LỚP 1-5 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
Trường giáo lý
Xưng Tội Lần Đầu: thứ bảy, ngày 28 tháng 4 lúc 10:30am.
Rước Lễ Lần Đầu: thứ bảy, ngày 5 tháng 5 lúc 10:30am.
Rước Kiệu Đức Mẹ: Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 lúc 11am.
EDGE:
Thứ hai
7PM-8:15PM
Hội trường
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Hội trường/Nhà nguyện
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Hội trường/Nhà nguyện

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
Lớp Việt Ngữ:
Chúa Nhật

12:15PM-2:00PM

Trường giáo lý

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
Người lớn: $15
Trẻ em (5-10): $10
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 là ngày cuối để mua vé. Sẽ không có bán
vé tại cửa.
Trang 3

Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay

11 tháng 3 năm 2018

Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ
1) "Cái nhìn cứu sống"
(G.Bessière, trong "Dieu si proche" năm B, DDB, trang
42-43).
Đem câu chuyện con rắn đồng so sánh với Đức Giêsu,
kể cũng hơi lạ thường! Câu chuyện lạ thường này có ý
nghĩa gì đây? Truyền thống Thánh Kinh có thuật rằng,
trong cuộc Xuất hành, khi dân Do thái bị đói, bị khát đã
kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê. Họ đã phải chịu
hình phạt: những con rắn lửa bò ra gieo chết chóc cho
dân. Nhưng rồi Thiên Chúa đã xót thương, Người
truyền cho ông Môsê treo con rắn bằng đồng lên cột
cao: "Ai nhìn lên con rắn đồng sẽ được cứu sống" (Ds
21, 8)
Ở đây sự so sánh nằm ở từ "treo lên", Đức Giêsu bị
treo lên cây thập giá, cũng như con rắn đồng bị treo lên
trước toàn dân. Và ở từ "sống". Ai bị rắn độc cắn trong
hoang địa, nếu nhìn lên con rắn đồng sẽ được cứu
sống; những ai tìm kiếm sự sống vĩnh cửu, sẽ tìm thấy
trong Đức Giêsu, nếu kẻ ấy "tin". Đức Giêsu ban sự
sống, và Ngài ban cách sung mãn. Không phải sự sống
nhân tính, mà "sự sống vĩnh cửu". Bởi đâu có ân huệ vô
biên thoả mãn mọi ước muốn như vậy? - "Thiên Chúa
yêu thương thế gian đến nỗi Người đã ban chính Con
duy nhất của Người". Nguồn gốc không thể diễn tả đó,
chính là tình thương phát xuất từ mầu nhiệm cao siêu
mãnh liệt đối với muôn loài muôn vật.
Viễn tượng thật hết sức lạc quan. Có người chủ trương
rằng Đấng Thiên Sai sẽ đến tiêu diệt những kẻ ô nhơ,
tội lỗi. Đức Giêsu lại bày tỏ thái độ chống lại chủ
trương tàn bạo này. Thiên Chúa không sai Con của
Người đến để phán xét, nhưng "để nhờ Người mà thế
gian được cứu sống".
Nếu có ai cố tình giam hãm mình trong sự dữ, hay
trong bóng tối, thì không phải Chúa luận phạt, mà
chính họ đã chọn bóng tối cho mình.
Phải chăng, như vậy là nói rằng những người ngoài Kitô
giáo, nghĩa là không gắn bó với Đức Giêsu, đều bị mất
phần rỗi? Thánh Gioan nhìn nhận rằng sự gặp gỡ Thiên
Chúa còn sâu xa hơn; nó được thể hiện trong sự thành
tâm, trong giá trị của các hành động và trong sự mở
Trang 4

rộng tâm hồn ra với người khác. Thánh sử đề cập cuộc
tranh luận này khi viết: "Phàm ai thực thi chân lý, thì
đến với ánh sáng..."
2) Một cuộc sống được nâng niu và bao bọc bằng một
tình thương vô điều kiện.
(Thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Pháp "Thư gởi
những người công giáo Pháp", Cerf, trang 55-56).
Sau hết, tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa làm thay đổi
cách thế hoạch định cả cuộc sống trần thế, và khiến ta
hiểu khác đi lịch sử của ta trong thế giới này, và cả cách
hoàn tất lịch sử đó nữa. Bởi vì "cho dầu sự chết hay sự
sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay
tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực
thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì
tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể
hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 8,38-39).
Mặc dầu chúng ta chia sẻ những ưu tư của thế giới này,
chúng ta vẫn tin rằng cuộc sống con người như được
nâng niu và bao bọc bằng một tình thương vô điều kiện,
mà không gì làm thay đổi được và rằng ân sủng của
Thiên Chúa hằng theo dõi và sẽ còn theo dõi trong mọi
hoàn cảnh của lịch sử chúng ta. Và chúng ta cũng hy
vọng rằng cái chết, đôi khi là cái chết tàn bạo, không
chấm dứt số phận chúng ta, bởi vì Chúa hứa cho ta
sống lại và sống vĩnh cửu.
Đứng trước những nỗi sợ hãi của thời đại chúng ta,
chúng ta không thể im lặng về kết cục của số phận con
người, dưới ánh sáng của Tình Thương. Giao ước của
Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong thế giới mới, thế
giới đã được biến đổi, mà chúng ta mong đợi. Niềm hy
vọng này luôn nâng đỡ những người (nam cũng như
nữ) đang đấu tranh chống lại sự chết và những quyền
lực của sự chết, những người dám hiến dâng sự sống
mình vì tình yêu Đức Giêsu Kitô.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Hoa Lễ Phục Sinh
Phong bì hoa trang trí Lễ Phục Sinh được
để trên bàn tại các lối ra vào xung quanh
nhà thờ. Để dâng hoa tưởng nhớ các linh
hồn đã khuất, xin quý vị điền các thông
tin và cho vào rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng
giáo xứ. Ngày cuối là thứ hai, ngày 26 tháng 3.

Tháng 3: Kính Thánh Giuse
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.

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
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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Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

