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 XXVII Thường Niên

7 tháng 10 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 6/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 8/10
9:00AM – Anh
Thứ Ba 9/10
9:00AM – Anh
Thứ Tư 10/10
9:00AM – Anh
Thứ Năm 11/10
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 12/10
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 13/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: St 2, 18-24 "Cả hai nên một thân thể".

Chúa Nhật 14/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Jude Transtamar (4th Anniversary)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Virginia Mazules (6th anniversary)
Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên
Lễ Như Ý
Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên
Lễ Chữa Lành cho Agatha Musgrove
Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên
Lễ Tạ Ơn Marcia và Lindsay
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Kenneth McIntire (birthday
remembrance)
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Elena và Giuseppe DiGiusto
Giáo dân Thánh Bernadette
Bienvenido và Juanita Ojastro

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Lê Thức, Lê Ngọc Lan,
Trần Ngọc Ánh, Trần Phúc Trưởng, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10
Đọc sách: Chu Minh Trí, Trần Cao Thái
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: Dt 2, 9-11 “Ðấng thánh hoá và những người
được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc.”
Bài Phúc Âm: Mc 10, 2-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được
phân rẽ.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa
Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình
chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế
nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly
dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng
của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng
lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên
một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ
lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên
một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là
một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài
người không được phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và
Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì
phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người
nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại
tình".
,Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa
Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ
khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo
các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng
ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những
người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai
không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ
không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt
tay ban phép lành cho chúng.- Ðó là lời Chúa.

RAO HÔN PHỐI
LẦN I

Alice Tran & Huy Tran

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

xin chúc mừng các em

Mary E. Gee &
Harold Portle
được yên nghỉ muôn đời.

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

Isaac Mach Le
Robert Joseph Meehan
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.

GIÁO LÝ
Không có lớp Chúa Nhật tuần này, ngày 7/10—Columbus Day

VIỆT NGỮ

QUYÊN GÓP

Không có lớp Chúa Nhật tuần này, ngày 7/10—Columbus Day

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600

THÔNG BÁO

Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên
4:00PM

Chúc Lành Cho Thú Nuôi

$945

$251

AM

$754

$379

AM

9:00

$1,820

$790

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10 lúc 1:30pm bên ngoài Nhà
thờ Thánh Mary gần tượng Đức Mẹ. Xin xích dây cho
chó và mang mèo trong lồng.

11:00AM

$1,070

$441

Tổng

$4,589

$1,861

7:30

Phụ quyên tuần này: Lạc Quyên Hằng
Năm*
*Lần quyên tiền thứ hai tuần này là dành
cho quỹ Lạc Quyên Hằng Năm. Với sự hy
sinh đóng góp của quý vị, năm vừa rồi
chúng ta đã quyên được gần $64,000 cho
quỹ này. Số tiền này sẽ giúp trong việc
nâng cấp và bảo trì các cơ sở giáo xứ Thánh
Bernadette. Các dự án của năm nay là làm
lại khu bếp nhà xứ và tráng nhựa/kẻ đường
bãi đậu xe.
Chúng tôi mong mỗi gia đình có thể hy sinh
đóng góp $300. Quý vị có thể chia đóng
góp của mình ra làm nhiều lần.
Và đặc biệt xin quý vị cầu nguyện cho hai
giáo xứ chúng ta. Xin cám ơn!
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường/Hỗ Trợ Các Giáo Xứ Nội Thành

Khóa Virtus
Thứ tư, ngày 17 tháng 10
6 pm tại Giáo xứ Thánh Mary
Đây là lớp bắt buộc dành cho tất cả các thiện nguyện viên và mỗi
người chỉ cần dự một lần. Gần như không có thêm tố cáo lạm dục
tình dục mới nào kể từ năm 2002 khi các biện pháp bảo vệ trẻ em
được áp dụng. Và lớp Virtus giúp chúng ta hiểu biết thêm về việc
ngăn chặn tội ác xâm phạm tình dục để bảo vệ những đứa con
yêu quý mà Chúa ban cho ta.
Xin đăng ký tại https://www.virtusonline.org/virtus/reg hoặc gọi
781-963-4141

We Are One

´ & Phục Vụ
Hiêp
. Nhât

Giáo xứ Thánh Bernadette & Thánh Mary
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10, 2018
4pm – 6pm tại Hội trường Thánh Bernadette
Multicultural Buffet 

Disciples In Mission
Một buổi hội thảo miễn phí do Tổng Giáo Phận tổ chức dành cho
tất cả những ai muốn tham dự để học hỏi thêm các kỹ năng giúp
ích trong việc truyền giáo. Xin vào https://disciplesinmission.com/
formingdisciples để chọn khóa học.
Trang 3
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Hôn Nhân
*…+
Hôn nhân ngày hôm nay
Con người và thế giới hiện đại của chúng ta đang thay
đổi nhanh chóng về nhiều mặt: văn hóa, xã hội, kỹ thuật,
cũng như thông tin điện toán toàn cầu… Sự thay đổi ấy
tác động trực tiếp đến lễ nghĩa gia phong, tôn giáo, nhất
là các gia đình, đặc biệt các cặp hôn nhân trẻ.
Hơn bao giờ hết, gia đình trên thế giới đang bị đe dọa
đến tận nền tảng như: nạn ly dị lan tràn, chấp nhận sống
chung mà không hôn phối, khước từ con cái hoặc hủy
diệt con cái từ trong trứng nước. Kết hôn giữa người
cùng giới tính, một số quốc gia chấp thuận.
Loài người không được phân ly
Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên loài
người có nam, có nữ. Hôn nhân đã có trong chương
trình của Thiên Chúa. Ngài muốn người nam và người nữ
kết hiệp với nhau thành vợ chồng và sống hạnh phúc
bên nhau. Tới Tân Ước, cả bốn sách Tin mừng không có
dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giêsu chống lại việc hôn
nhân.
Là người tín hữu ai cũng biết: đơn hôn và vĩnh hôn là hai
đặc tính trong hôn nhân Công giáo. Đơn hôn; nghĩa là
hôn nhân chỉ giữa một người nam và một người nữ, hay
nói cách khác: một vợ, một chồng. Người nam không thể
là chồng của người nữ nào khác, ngoài vợ mình; người
nữ không thể là vợ của một người nam nào khác, ngoài
chồng mình. Thế nên, loại trừ mọi hình thức đa thê, đa
phu. Vĩnh hôn; có nghĩa là đã kết hôn thành sự và đã
hoàn hợp thì hai người bị ràng buộc, phải chung thuỷ với
nhau với nhau cho đến chết. Đặc tính vĩnh hôn loại trừ ly
dị. Vì thế, khi cả hai còn sống thì không thể tháo cởi dây
hôn phối vì bất cứ lý do nào, dù cả hai người đồng ý với
nhau, hay vì bất cứ quyền lực nhân loại nào ép buộc.
Tại sao hôn nhân Công giáo không cho phép ly dị? Thưa
là vì: Hôn nhân Công giáo mô phỏng tình yêu giữa Thiên
Chúa đối với loài người, cụ thể là tình yêu giữa Đức Kitô
và Hội thánh, mà tình yêu giữa Thiên Chúa đối với con
người luôn là một tình yêu không chia sẻ và bền vững
muôn đời.
Trang 4

Giao ước Hôn nhân bắt đầu bằng lời hứa thuỷ chung cho
đến chết, trọn đời mình. Một Giao ước mang tính Bí tích,
lấy Chúa ra mà thề, lấy cộng đoàn Giáo hội ra để làm
chứng.
Chúng ta hãy cầu xin cho các cặp hôn nhân ngày hôm nay
chung thành với giao ước hôn nhân, dù trong bất cứ
hoàn cảnh nào, hay gặp gian lao thử thách nào, vẫn mãi
mãi bền chặt, thủy chung và son sắt. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Tháng 10: Tháng Đức Mẹ Mân Côi
15 Lời Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi
Mân Côi

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần
Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở
đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa
ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến
thắng ma quỷ.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành
phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của
Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi
sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn
đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những
linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những
ý nghĩa này!
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi
sẽ không phải hư mất.
6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng
các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ
không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt
họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải
chết bất tử; nếu đã sống công chính, họ sẽ được
bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên
xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân
Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ
chết.
8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống
và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa
soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử,
họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của
các Thánh trên Thiên Đàng.
9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung
thành lần Chuỗi Mân Côi.
10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ
được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ
nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.
12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ
được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai
truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được
nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi
sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là
anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là
Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi
của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ
được về Thiên Đàng.

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

