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.

Chúa Nhật XIX Thường Niên

12 tháng 8 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 11/8
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 12/8
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 13/8
9:00AM – Anh
Thứ Ba 14/8
9:00AM – Anh
6:30PM – Anh
Thứ Tư 15/8

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8 "Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi
tới núi của Thiên Chúa".

9:00AM – Anh
12:00PM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Năm 16/8
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 17/8
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 18/8
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 19/8
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lễ Như Ý
Chúa Nhật XIX Thường Niên
Lễ Như Ý
Giáo dân Thánh Bernadette
Các Linh Hồn Trong Luyện Ngục
Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên
Dave Virgile
Thánh Macximilianô Kônbê, LM, TĐ
Avery Mitchell
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Vọng)
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời,
Lễ trọng và buộc
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (St. Mary‘s)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (St. Mary‘s)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên
John J. Dooley (47th Anniversary)
Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Ceferino H. Dime
Chúa Nhật XX Thường Niên
Lễ Như Ý
Thánh Lễ
Giáo xứ Thánh Bernadette

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 8
Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8
Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành
Cho Rước lễ: Trần Minh Thu, Trần Thị Tuyết Mai, Bùi
Thiên Hương, Uông Văn Chi, Vũ Văn Nghi, Vũ Ngọc Hưng
Trang 2

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 - 5, 2 “Anh em hãy sống trong tình
thương, như Ðức Kitô đã sống.”
Bài Phúc Âm: Ga 6, 41-52
"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì
Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà
xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu,
con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của
ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì
thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là
Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ
sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có
chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai
nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai
đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng
ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào
Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn
manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời
xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng
sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và
bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được
sống". Ðó là lời Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân
Do Thái xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình
trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc
đời. Chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị
đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh.
Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực
của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó
thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng
con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

LỄ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ Trọng & Lễ Buộc
Thứ ba, ngày 14 tháng 8
6:30pm (Lễ Vọng - Anh)
Thứ tư, ngày 15 tháng 8
9am (Anh) - St. Mary’s
12:00pm (Anh) - St. Mary’s
7:30pm (Việt)

THÔNG BÁO

Khóa Virtus
Giáo xứ St. Mary‘s
30 Seton Way, Randolph
Thứ bảy, ngày 25 tháng 8 lúc 9:30am
Các thiện nguyện viên trên 18 tuổi cần học khóa này một lần.
Khóa học miễn phí
Xin đăng ký tại https://www.virtusonline.org/virtus/reg

Bake Sale - Ngày Bầu Cử
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
[

Thứ ba, ngày 4 tháng 9
7am-8pm
Nếu quý vị có thể ủng hộ các loại bánh ngọt, xin mang
tới hội trường vào các ngày giờ sau. Xin gói, dán nhãn
và ghi giá tiền trên mỗi gói bánh.
Thứ hai, ngày 3 tháng 9 từ 5pm-7pm
Thứ ba, ngày 4 tháng 9 bất cứ khi nào trước 6pm
Nếu quý vị nào có thể giúp vào ngày Bake Sale, xin liên
lạc pmbmjackson@gmail.com 781.986.6755

4:00PM

$1,088

$575

7:30AM

$817

$312

9:00AM

$1,936

$882

Thánh Lễ Nhậm Chức Tân Chánh Xứ

11:00

$1,054

$312

Tổng

$4,895

$2,081

Đức Giám Mục John Dooher sẽ cử hành Thánh lễ Cha Phil
McGaugh chính thức trở thành Cha Chánh xứ Giáo xứ Thánh
Bernadette và Thánh Mary
Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9 lúc 2pm
Địa điểm: sẽ thông báo sau
Xin mời quý cộng đoàn đến tham dự

AM

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Phí Năng
Lượng

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
phó hoặc văn phòng giáo xứ.

“Hãy hiền từ với mọi người và nghiêm
khắc với bản thân.
-Thánh Têrêsa Avila

Project rachel - Chữa lành nỗi đau
Sau phá thai: „Không từ ngữ nào có thể diễn
tả được việc tôi thật sự cảm nhận được lòng
thương xót và tha thứ của Chúa Giêsu vì những gì
mà tôi đã tự hành hạ mình nhiều năm qua“ một người tham dự
Project Rachel chia sẻ.
Mục vụ Project Rachel của Tổng Giáo Phận xin mời những phụ nữ
đang bị cắn rứt vì lần phá thai trong quá khứ đến dự buổi tĩnh tâm
„Come to the Waters of Healing.“ Các ngày tĩnh tâm trong mùa
thu là 22 tháng 9, 27 tháng 10 và 10 tháng 11.
Địa điểm được giữ kín. Mỗi buổi tĩnh tâm chỉ nhận 10 người tham
dự. Xin liên lạc Project Rachel tại 508.651.3100
help@projectrachelboston.com
Trang 3

Chúa Nhật XIX Thường Niên

12 tháng 8 năm 2018

Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống
Chúa Nhật trước, Đức Giêsu kêu gọi dân chúng: “Hãy ra
công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng
để có lương thực trường sinh”. Chúa Nhật hôm nay,
Đức Giêsu nhấn mạnh đến thứ lương thực đó là bánh từ
trời xuống “Ta là bánh từ trời xuống”.
*...+
*K+hi nghe Đức Giêsu nói: “Ta là bánh từ trời xuống”,
người ta lại kêu ca phản đối: “Chớ thì ông này chẳng
phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ
cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà
xuống”. Họ phản đối Đức Giêsu vì họ thấy theo con mắt
xác thịt, theo suy nghĩ của loài người hạ giới. Họ giống
như Gagarin, anh hùng vũ trụ đầu tiên, bay lên không
gian ngày 12 tháng 04 năm 1961. Khi trở về trái đất, ông
tuyên bố: “Tôi không thấy thiên đàng đâu cả”. Cũng như
bác sĩ giải phẫu bệnh nhân, chỉ thấy ruột, tim, gan, phổi
mà không thấy tâm tình, ý chí, trí khôn, lương tri, trí
thức và nhất là linh hồn đâu cả.
Lối nhìn này gọi là quan sát thực nghiệm, nghĩa là chỉ
thấy cái nhìn thí nghiệm, cân đo, đụng chạm được bằng
mắt, tai, tay, chân, mũi. Ngoài ra, không thấy gì khác
nữa, nên cho là không có.
Người Do Thái cũng biết Đức Giêsu theo lối nhìn xác
thịt. Họ chỉ thấy Người là con ông Giuse và bà Maria,
sống ở thôn ấp nhỏ bé. Nếu họ thấy hơn chút nữa, thì
họ cũng chỉ ngạc nhiên thấy Người làm cho kẻ què được
đi, kẻ mù thấy được, kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe
được, kẻ chết sống lại và chính họ là kẻ đói được ăn no
nê. Có thế thôi. Họ không thể thấy gì thiêng liêng, cao
siêu qua những việc lạ lùng đó. Cùng lắm, họ coi Người
là một tiên tri như Êlia được thiên thần đưa bánh cho
ăn, hay là kẻ chết sống lại mới làm được những sự lạ ấy.
Họ không thể thấy Người từ trời xuống, thấy Người
được Chúa Cha sai đến, thấy Người là Ngôi Hai Thiên
Chúa nhập thể trong lòng Đức Maria bởi phép Chúa
Thánh Thần, thấy các thiên thần hát mừng Người lúc
sinh ra trong hang lừa, thấy được tiếng Đức Chúa Cha
phán: Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, khi
Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan tẩy giả.
Trang 4

Họ không thấy được Đức Giêsu từ trời xuống vì lòng họ
ra chai đá, không còn cảm động theo ân huệ lôi kéo của
Đức Chúa Cha, không còn nghe lời Chúa Cha dạy dỗ dù
hết mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ như sách các
Ngôn sứ đã chép. Thiên Chúa lôi kéo, Thiên Chúa dạy dỗ,
Thiên Chúa đề nghị, nhưng rồi ta không nghe, không đáp
lại, không hiệp thông. Người ta có tự do, có quyền từ
chối, tự do của họ đã chiều theo cái bụng, cái mắt, cái
tai, cái dục. Chừng nào họ diệt được tham, sân, si thì
lòng mới trong sạch, mắt mới sáng lên, tai mới thính ra,
lúc đó, họ mới sống đức tin, mới thấy được bánh từ trời
xuống, họ mới rước được bánh trường sinh và được
sống đời đời.
Mỗi Thánh lễ đều nói với chúng ta: “Ta là bánh từ trời
xuống” “Này là Mình Thầy, này là chén Máu Thầy”.
Thánh lễ chẳng có gì hấp dẫn những con mắt no nê phim
ảnh, những cái bụng say sưa ăn nhậu. Thánh lễ chẳng có
gì làm hồi hộp rung động những con tim mê đắm xác
thịt, những lòng trí miệt mài tiền của, danh vọng.
Thánh lễ chỉ cảm hóa những con người chân thành,
những tấm lòng khao khát lương thực trường sinh.
Thánh lễ chỉ hấp dẫn những ý chí quyết tin theo lời
Thiên Chúa, những tình yêu sốt sắng hy sinh lấy thịt
mình cho người khác ăn.
Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Tháng 8: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Chầu Thánh Thể

Tội nguyên tổ do hai ông bà tổ tiên Adong và Eva đã
truyền lại cho con cháu muôn đời. Riêng Mẹ Maria vì là
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa đã dành
cho Người đặc ân vô cùng quí giá ngay khi Người còn
đang trong cung lòng bà thánh Anna, vì công nghiệp của
Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ sinh ra sau này,Thiên Chúa đã
gìn giữ Mẹ Maria nguyên tuyền, trinh trắng, không hề
mang tì vết: đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội Thiên
Chúa dành riêng cho mình Mẹ mà thôi.
Chính vì thế, không một phút, một giây nào trong đời
sống, Đức Mẹ đã phải khuất phục ma quỉ, đã ở trong
tình trạng tội lỗi. Dù khi thụ thai, dù lúc sinh con, Mẹ
Maria luôn thuộc trọn về Chúa, nghĩa là lúc nào Mẹ
cũng đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần, lúc nào
Mẹ cũng đầy tràn ân phúc. Mẹ không hề mắc tội dù tội
riêng mình làm vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ, Mẹ
phải là Đấng hoàn toàn nhất để xứng đáng làm Mẹ Ngôi
Hai làm người. Mẹ là “Evà mới “ như Giáo Hội đã ca
tụng Mẹ.
Thiên Chúa đã dọn cho con Ngài một chỗ ở xứng đáng
nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ.“
“Mẹ được giữ sạch không vương chút tội lỗi nhờ
vào ân sủng do cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.“
Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi DCCT

Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

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.

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 email@ducle.info
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$180

2 khuôn

$150

$300

4 khuôn

$210

$420

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
email@ducle.info
linda.nguyen@verizon.net
phoale@gmail.com
tptran47@comcast.net
TMTran50@comcast.net
Tung1958@gmail.com
Trang 5

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

