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 XXII Thường Niên

2 tháng 9 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 1/9
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8 "Các ngươi hãy tuân giữ các
giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Chúa Nhật 2/9
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 3/9
9:00AM – Anh
Thứ Ba 4/9
9:00AM – Anh
Thứ Tư 5/9
9:00AM – Anh
Thứ Năm 6/9
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 7/9
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 8/9
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 9/9
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
2:00PM

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Corazon Tiongson Ojastro
(8th Anniversary)
Chúa Nhật XXII Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh Lễ
Lễ Như Ý
Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng,
TSHT
Neil Bulman (31st Anniversary)
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Lễ Như Ý
Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên
Các Linh Hồn Trong Sổ Cầu Nguyện
Vĩnh Viễn
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Giáo dân Thánh Bernadette
Chúa Nhật XXIII Thường Niên
Mass of Thanksgiving
for the Semexant Family
Thánh lễ
Eric Estremera (10th Anniversary)
Lễ Nhậm Chức Cha Chánh Xứ Phil

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Vũ Văn Nghi, Uông Văn Chi,
Bùi Thiên Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Minh Thu
 Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9
Đọc sách: Trần Công Luận, Trần Mai Hương
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
Trang 2

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27 “Anh em hãy thực
thi lời đã nghe.”
Bài Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để
nắm giữ tập tục phàm nhân.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ
Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài
môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh
sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục
của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Dothái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi
công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa
trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa
chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt
phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ
tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn
tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình,
Isaia thật đã nói tiên tri rất chí l{ về các ngươi, như lời
chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì
nó dạy những giáo l{ và những luật lệ loài người'. Vì
các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ
tập tục loài người".
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy
nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào
trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có
những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới
làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta
xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết
người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn,
ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả
những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người
ta ra ô uế".
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY
xin chúc mừng các em

Skylar Grace Hill-Sylvain
Phaolo, Johnathan Ho
Ioann Hullt Saint-Louis
Jaelah Sanon
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.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Dorothy Montecalvo
được yên nghỉ muôn đời.

THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tết Trung Thu
Thứ bảy, ngày 15 tháng 9, 2018
1pm-11pm
La Salette Shrine  947 Park St.
Attleboro, MA 02703

Bake Sale - Ngày Bầu Cử
Thứ ba, ngày 4 tháng 9
7am-8pm
Nếu qu{ 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

Thánh Lễ Nhậm Chức Tân Chánh Xứ
Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9, Cha Phil McGaugh sẽ chính thức nhận
chức Chánh Xứ của hai cộng đoàn Nhà thờ Thánh Bernadette và
Thánh Mary. Cùng dịp đó, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 40 năm thụ
phong linh mục của Cha.
Thánh lễ sẽ được cử hành tại Giáo xứ Thánh Bernadette lúc 2 giờ
chiều bởi Giám mục John Dooher với sự tham gia của các giúp lễ,
thừa tác viên Lời Chúa, thừa tác viên Thánh Thể và ban Thánh
Nhạc từ hai giáo xứ.
Sau Thánh lễ, tiệc mừng sẽ diễn ra tại Hội trường Thánh Mary. Xin
mời cộng đoàn đến tham dự cùng Cha Phil mừng ngày vui này.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ

Thông báo:

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

$1,420

$359

7:30AM

$985

$293

9:00AM

$1,602

$597

11:00AM $838

$346

Tổng

$1,595

$4,845

THÔNG BÁO

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh
Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng

Chương trình tiếng Việt cho trẻ em và Anh Văn cho người lớn sẽ
nhận ghi danh học từ Chúa Nhật ngày 2 tháng 9 đến Chúa Nhật
ngày 23 tháng 9, 2018 tại hội trường sau Thánh Lễ tiếng Việt.
Điều kiện ghi danh cho các lớp Việt Ngữ:
1. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
2. Không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.
3. Ưu tiên cho thiếu nhi & thiếu niên của liên giáo xứ St.
Bernadette và St. Mary, Randolph.
Điều kiện ghi danh cho các lớp Anh Văn Vỡ Lòng và Lớp Luyện
Thi Công Dân Hoa Kz:
1. Từ 18 trở lên và không có phương tiện đi học Anh Văn mỗi
ngày.
2. Đang chuẩn bị thi vào quốc tịch Hoa Kz.
3. Không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.
4. Ưu tiên cho giáo dân thuộc liên giáo xứ St. Bernadette và St.
Mary, Randolph.
Trang 3

Chúa Nhật XXII Thường Niên

2 tháng 9 năm 2018

Luật Chúa Ban Hành Nhằm Thăng Tiến Ðời Sống Con Người
Luật Chúa được ban hành là để hướng dẫn đời sống con
người và nhắc nhở cho loài người bước đi theo đường
lối chính trực nhằm thăng tiến hoá đời sống con người.
Như vậy mục đích của việc giữ luật là nhằm giải phóng
con người khỏi sống theo bản năng và khỏi áp dụng luật
rừng. *…+
Tuy nhiên nhóm người Pharisêu và kinh sư lại toan đè
nặng trên dân chúng với nhiều khoản luật chi tiết của
tiền nhân. Theo Phúc âm thì nhóm người Pharisêu là
phe biệt phái, nằm trong Do thái giáo. Theo sử gia
Josephus, có chừng sáu ngàn người Pharisêu thời vua
Hêrôđê. Họ thường phê bình chỉ trích, bắt bẻ và chống
đối Ðức Giêsu và các môn đệ. […]
Trong Phúc âm hôm nay, hai nhóm Pharisêu và kinh sư
quan sát thấy vài môn đệ của Ðức Giêsu dùng bữa mà
không rửa tay nên bèn thắc mắc, đặt vấn đề với Chúa.
Mối bận tâm của họ không có liên quan đến vấn đề vệ
sinh, nhưng chỉ là hình thức đạo đức bề ngoài. Họ nhấn
mạnh đến việc rửa tay cho được sạch bên ngoài, mà
không quan tâm đến việc tẩy rửa tâm hồn bên trong.
Việc rửa tay bên ngoài của họ là một việc làm trống
rổng, không có { nghĩa và không có giá trị thiêng liêng.
Vì thế Ðức Giêsu cảnh giác thái độ giả hình của họ vì họ
giữ luật vụ vào hình thức bên ngoài.
Theo luật truyền khẩu và tập tục Do thái trong sách Tanmút thì nghi thức rửa tay trước khi ăn không buộc hết
mọi người, mà chỉ có hàng tư tế mới phải theo. Sách
Tan-mút sưu tầm luật truyền khẩu và tập tục Do thái
không được ghi trong Bộ luật viết ra của sách luật Tora,
cũng gọi là sách Ngũ kinh, là năm cuốn sách đầu của
Kinh thánh Cựu ước. Theo nghi thức rửa tay được kể lại
trong sách Tan-mút, thì nước phải đổ trên mỗi tay hai
lần. Lượng nước cũng được qui định đổ cho tới cổ tay.
Tại Galilê, vì thiếu nước nên người ta thường bỏ qua
việc rửa tay trước khi ăn. Tuy nhiên nhóm người
Pharisêu và kinh sư từ Giêrusalem lên vẫn đòi phải áp
dụng luật này.
Ðức Giêsu cảnh giác nhóm người Pharisêu và kinh sư vì
họ đã đi lạc đường lối, toàn nô lệ hoá con người bằng
Trang 4

việc giữ tập tục của tiền nhân. Họ giữ luật theo hình
thức bên ngoài, mà tâm hồn họ xa Chúa và họ còn sống
đời bất công. Do đó Ðức Giêsu cảnh giác họ: Các ông gạt
bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của
người phàm (Mc 7:8a). Người còn trích lời ngôn sứ Isaia
để quở trách họ: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng
miệng, còn lòng chúng thì xa Ta (Mc 7:6).
Chúa Giêsu còn dùng cơ hội này để cảnh giác dân chúng
và các môn đệ là chỉ có gì từ trong con người xuất ra, cái
đó mới làm cho con người ra ô uế như: Những ý định
xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam,
độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ bánh, kiêu ngạo,
ngông cuồng (Mc 7:21-22).
Lời Chúa cảnh giác nhóm người Pharisêu và kinh sư
trong Phúc Âm phải nhắc nhở ta dùng những cơ hội có
thể để tự xét và tự kiểm. Kết quả của việc tự xét và tự
kiểm về đời sống nội tâm, có thể làm ta hài lòng hay
trách mình. Tuy nhiên ta phải trung thực với lòng mình,
nghĩa là phải biết chấp nhận sự thực về mình dù sự thật
có đau lòng. Nếu tự xét, ta có thể khám phá ra thái độ
giả hình của người Pharisêu và kinh sư cũng có thể ăn rễ
sâu trong đời sống đạo đức của ta. Ta có thể tuân giữ
luật Chúa mà không phát xuất từ nội tâm, không do lòng
mến thúc đẩy, như là giữ luật Chúa vì sợ tội hoặc giữ
luật Chúa để được tiếng khen là mình đạo đức chứ
không phải do lòng mến.
Giữ luật theo kiểu người Pharisêu và kinh sư khiến người
ta trở thành nô lệ cho luật, làm cho đời sống trở nên cằn
cỗi. Giữ luật vì luật khiến cho luật trở thành bất động và
bất biến. Giữ luật vì yêu mến thì luật sẽ trở thành luật
biến đổi, luật trổ bông. Việc giữ luật như vậy có tính
cách biến đổi, mang lại hoa quả thiêng liêng cho đời
sống. Ðối với người con thảo có tâm hồn đạo hạnh thì
việc tuân giữ luật Chúa và tìm sống theo thánh chỉ của
Chúa phải là khát vọng của họ. Và phần thưởng dành
cho người tuân giữ giới răn Chúa và sống theo thánh chỉ
của Chúa là có được tâm hồn bình an và thư thái trong
cõi siêu việt.
Lm Trần Bình Trọng

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Tháng 9: Đức Mẹ Sầu Bi

Tái Chế Các Hộp Mực
Xin qu{ 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

Café Thánh Bernadette: Xin mời
Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

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 qu{ vị và các em chọn lựa.

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
Nếu qu{ vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216 email@ducle.info
Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ
Thánh Bernadette. Để đăng k{ 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.

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 K{
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

