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

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Phó Xứ:
Cha Anthony Bùi Phong

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

Cha Ixon Chateau

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

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

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)/Thánh Nhạc:
Sr. Michelle Nguyễn Thị Mỹ
339.201.1180
sr.nguyen@stbernadette.us

BÍ TÍCH

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

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

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

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.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

3 tháng 6 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 2/6
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 3/6

Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8 “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa
đã cam kết với các ngươi.”

7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 4/6
9:00AM – Anh
Thứ Ba 5/6
9:00AM – Anh
Thứ Tư 6/6
9:00AM – Anh
Thứ Năm 7/6
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 8/6
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 9/6
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 10/6
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Manuel Veiga (6th Anniversary)
Chúa Nhật Kính Mình và Máu
Chúa Kitô
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Maria và Sabino Goncalves
Thứ Hai Tuần IX Thường Niên
Mass of Thanksgiving for Karen
Makaitis
Thánh Boniface, Giám Mục Tử Đạo
Healing Mass for Thomas McCarthy
and family
Thứ Tư Tuần IX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần IX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ann Marie Swanson (Birthday
remembrance)
Lễ Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Healing Mass for Mary Odenweller
and family
Chúa Nhật X Thường Niên
Mass of Thanksgiving for the
Semexant Family
Giáo dân Thánh Bernadette
Leo Sullivan (1st Anniversary)

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Sơ Mỹ, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện
 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5
Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương
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: Dt 9, 11-15 “Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương
tâm chúng ta.”
Bài Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26
"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là
ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa
Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho
Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn
đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp
một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó.
Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ
nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn
Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ
chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng
và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn
đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và
hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời
chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các
con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy
chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống.
Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước
sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ
chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ
uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát
Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy
đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin
cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của
Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con
biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân.
Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU

RAO HÔN PHỐI

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn của

LẦN II

Maureen Margaret Cornacchio
Mary Hilliard
& John Spada

Tran Dang Ngoc Ho
& Thien Hau Than
LẦN I

được yên nghỉ muôn đời.

Russ McCormick
& Marisa Paolillo

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY
xin chúc mừng các em

Peter Joseph Dao
Evens Duchatelier
Lilith Marie Lopes-Nicholson
Matthew, Liam Huy Moy
Maria, Katelyn Minh-Thu Tran
Maria, Kylani Truong

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

$1,476

$584

7:30

$729

$424

9:00AM

$1,292

$606

AM

11:00AM $963

$377

Tổng

$1,991

$4,460

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh
Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
TIẾNG GỌI CÔNG GIÁO (CATHOLIC
APPEAL): Đến nay, giáo xứ chúng ta đã
quyên được $27,703 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 $3,264 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!

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.

THÔNG BÁO

Cám Ơn
Để giúp đỡ các bà mẹ và trẻ sơ sinh, Friends of the Unborn đã
quyên được $1,154 cùng với nhiều món đồ cần thiết như quần
áo em bé, tả, baby monitors,... Xin chân thành cảm tạ các đóng
góp của quý cộng đoàn cho các trẻ sơ sinh cùng các bà mẹ
đang một mình đối mặt khó khăn, giúp họ nhận thấy được tình
yêu của Thiên Chúa.

Kỷ Niệm 25 & 50 Năm Thành Hôn
Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. mời gọi tất cả các
cặp vợ chồng mừng 25 & 50 năm ngày thành hôn đến
dự Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn tại
St. Mary Parish
133 School St, Waltham
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 lúc 4:00pm
Các cặp vợ chồng xin ghi danh tại www.bostoncatholic.org/
WeddingAnniversaryMass/. Người thân hay bạn bè đến tham
dự không cần ghi danh.
Trang 3

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

3 tháng 6 năm 2018

Hy lễ thập giá
*…+ Mẹ Têrêsa thành Calcutta thường hay nói với các chị
em trong dòng rằng: “Không có thánh lễ Misa, chúng ta
sẽ ra sao, mọi sự dưới gầm trời này hẳn sẽ bị tiêu hủy,
chỉ có thánh lễ mới ngăn được tay Thiên Chúa. Không có
thánh lễ, chắc chắn giáo hội sẽ không còn tồn tại và thế
giới ắt sẽ bị diệt vong”.
Vì cử hành thánh lễ là hiện tái hóa hy tế thập giá năm
xưa của Chúa Kitô trên thập giá. Máu Thánh Chúa được
tiếp tục đổ ra cho nhiều người được tha tội, được ơn
cứư độ. Hy tế thập giá của Chúa Kitô hôm qua, hôm nay
và mãi mãi vẫn tiếp tục tái diễn để giao hòa thế gian với
Thiên Chúa.
Nhìn vào thế giới hôm nay, người ta thấy tội lỗi mỗi
ngày một gia tăng, sự dữ ngày càng ngập tràn. Tại sao
Thiên Chúa không trút cơn thịnh nộ xuống trên địa cầu?
Thưa, bởi vì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, Con Chiên
Thiên Chúa tế lễ trên bàn thờ, xoa dịu cơn thịnh nộ của
Thiên Chúa Cha, “và tước khí giới nơi bàn tay sẵn sàng
sửa phạt của Ngài”. Chúng ta không thể đếm được các
tia lửa từ các ông khói tàu thủy tung tóe ra. Thế mà, các
tia lửa đó không gây hỏa hoạn. Vì chúng rơi xuống biển
và dập tắt ngay. Cũng không thể đếm được các tội ác
hằng ngày từ trái đất xông lên và đòi sự công thẳng của
Thiên Chúa. Nhưng nhờ sự giải hòa của Thánh lễ, chúng
ta được đẩy vào đại dương của lòng từ bi Thiên Chúa và
hình phạt đã không trút xuống địa cầu.
Thánh Laurensô Giustinianô nói: “lưỡi loài người không
thể kể hết những ơn phúc từ thánh lễ: nào là tội nhân
được giao hòa với Thiên Chúa, người công chính nên
công chính hơn, tội lỗi được xóa sạch, nết xấu được
giảm thiểu, nhân đức và công nghiệp gia tăng, kế hoạch
của ma quỷ bị bẻ gãy”.
Cha sở họ Ars: “Mọi việc lành họp lại cũng không thể so
sánh với thánh lễ Misa, vì mọi việc lành là của loài
người, còn thánh lễ là của Thiên Chúa”.
Thế nhưng, hôm nay nhiều người vẫn xem nhẹ thánh lễ.
Họ đi lễ nhưng thiếu tấm lòng đón nhận ơn cứu độ, ơn
tha thứ của Chúa. Đi lễ cho qua lần chiếu lượt. Đi lễ vì
luật buộc. Vì người khác đi mình cũng được. Có mấy ai ý
Trang 4

thức giá trị của hiến tế thập giá. Có mấy ai hiểu được hy
tế thập giá cần phải được cử hành mỗi ngày để xin ơn
tha tội và để Con Thiên Chúa lại tiếp tục đổ máu mình ra
để giao hòa với Chúa Cha.
Bên cạnh đó, khi tham dự thánh lễ là chúng ta thông
hiệp vào Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta được
kết hợp nên một trong Chúa Kitô. Chúa Kitô là Đầu Hội
Thánh đã dâng chính mình làm tế lễ, còn chúng ta là
những chi thể trong nhiệm thể của Người, chúng ta cùng
ăn một bánh, cùng uống một chén thánh là chính Mình
Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta có cùng chịu hiến tế
chính mình như Đức Kitô là Đầu của Hội thánh hay
không? Liệu rằng, chúng ta có thể đứng nhìn Chúa chịu
sát tế, còn mình không chịu làm gì cả, hay chỉ đứng đó
như những khách bàng quan, đứng bên vệ đường nhìn
xem máu Chiên Con vô tội đang đổ ra vì loài người, mà
lòng mình không cảm thấy một chút hổ thẹn hay ái ngại
lương tâm? Chúa Kitô vẫn đang đổ máu vì tội lỗi loài
người. Giáo hội vẫn đang hiệp thông với đau khổ của
Con Chiên Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ đóng góp phần
vụ gì trong việc đền tội cho thế giới và cứu độ trần gian?
Chúng ta biết rằng, trên bàn thờ tế lễ Giáo hội buộc phải
có tượng Chúa chịu nạn, chính là để nhắc nhở chúng ta
phải hy sinh, phải dâng hiến mình như Chúa Giêsu đã
hiến dâng. Phải đóng góp phần chúng ta như Mẹ Maria
đã đóng góp chính nỗi đau khổ xé nát lòng mình, hiệp
thông với đau khổ của Chúa Giêsu để dâng lên Chúa
Cha.
Thiết tưởng để thánh lễ thực sự mưu ích cho phần rỗi
chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Mỗi người chúng ta
cũng phải biết gom góp hy sinh mỗi ngày như những hạt
lúa bị nghiền nát, như trái nho ép thành chén rượu mới
có của lễ để dâng trên bàn thờ. Đó chẳng phải là mồ hôi
nước mắt trong lao công con người làm nên hay sao? Đó
chẳng phải là những hy sinh, những chén đắng trong
cuộc đời mà mỗi người chúng ta đang chấp nhận vì lòng
yêu mến Chúa hay sao? Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin

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

Nếu quý vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216
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 văn phòng
giáo xứ.

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.

Tưởng Nhớ Người Thân
Dâng Bánh và Rượu hoặc Nến Thánh để
tưởng nhớ người thân đã qua đời.
Bánh và Rượu: $25/tuần
Nến Thánh: $20/tuần
Xin liên lạc văn phòng 781.963.1327 để chọn ngày
hoặc email tothongtin.vn@gmail.com

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

