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.
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THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 13/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh

Bài Ðọc I: Kn 7, 7-11 "Ðem so sánh sự giàu sang với sự
khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không".

Chúa Nhật 14/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 15/10
9:00AM – Anh
Thứ Ba 16/10
9:00AM – Anh
Thứ Tư 17/10
9:00AM – Anh
Thứ Năm 18/10
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 19/10
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 20/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 21/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

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
Thánh Têrêsa Giêsu (thành Avila),
Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh
Lễ Như Ý
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên
Lễ Như Ý
Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, GMTĐ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Gioan Brébeuf, và Thánh Ixaác
Giogơ, LM và các bạn, TĐ
Lễ Như Ý
Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Kenneth Honorable John F. Murphy,
Jr. (4th Anniversary)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Edmund và Mary Burke và Mary
Theresa Jabour

THỪA TÁC VIÊN
 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
 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10
Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận
Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Phúc Trưởng, Trần Ngọc Ánh,
Lê Ngọc Lan, Lê Thức, Nguyễn Chí Thiện
Trang 2

Bài Ðọc II: Dt 4, 12-13 “Lời của Chúa phân tách tình cảm
với { nghĩ của tâm hồn.”
Bài Phúc Âm: Mc 10, 17-27
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại
quz gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải
làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao
ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ
một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng
ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm
chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người
ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng
thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi
hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và
ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng
người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ
đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung
quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào
nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì
những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông
rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó
mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ
kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các
ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể
được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói:
"Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải
đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
,Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo
thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ,
con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ
lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị
em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và
ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước
nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước
nhất".Đó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

RAO HÔN PHỐI

Chầu Thánh Thể

LẦN II

Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện từ 6pm-8pm

Alice Tran & Huy Tran
GIÁO LÝ

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ Lạc quyên
PM

4:00

$1,215

$4,535

7:30AM

$836

$2,639

9:00AM

$1,543

$7,311

11:00AM

$941

$1,892

Tổng

$4,535

$16,278

LỚP 1-8 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
Trường giáo l{
LỚP 1-5 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
Trường giáo l{
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần): Khai giảng ngày 14 tháng 10
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Hội trường/Nhà nguyện
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Hội trường/Nhà nguyện

VIỆT NGỮ

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh
Đường/Hỗ Trợ Các Giáo Xứ Nội Thành
Phụ quyên tuần sau: Bảo trì hàng tháng

LỚP VIỆT NGỮ:
Chúa Nhật

Hành Hương Đến Ireland

THÔNG BÁO

Xin mời qu{ vị cùng Cha Phil và Deacon
Tom tham gia chuyến hành hương 10
ngày đến đất nước Ireland.
Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3,
năm 2019
Vé máy bay, khách sạn (double
occupancy), phí, tour hướng dẫn, xe di
chuyển hạng sang, các bữa ăn, và tiền tip
bao gồm với giá $3,095.00/người.
Bắt đầu Mùa Chay 2019 với chuyến hành
hương và các thánh lễ hằng ngày tại
Ireland. Nếu qu{ vị muốn tìm hiểu thêm,
xin vui lòng đến gặp Deacon Tom

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 qu{ vị và các em
chọn lựa.

12:15PM-2PM

Trường giáo l{

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

Khóa Virtus
Thứ tư, ngày 17 tháng 10
6pm 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
dụng 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 qu{ mà Chúa ban cho ta.
Xin đăng ký tại https://www.virtusonline.org/virtus/reg

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 
Trang 3
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Khôn ngoan đích thực
Trong truyền thống Kinh Thánh, Vua Salômôn vẫn được coi
như mẫu người biết sống khôn ngoan, bởi vì nhà vua hiểu
rằng ai có được khôn ngoan là chiếm hữu được bí mật, là
chiếm hữu được { nghĩa cuộc sống, và đó mới là kho tàng
qu{ báu nhất. Người khôn ngoan như thế là người biết đặt
vấn đề về { nghĩa của đời mình, bởi vì có nhiều tiền bạc,
danh vọng, quyền bính để làm gì, nếu sống mà không có l{
tưởng và mục đích tuyệt đối để đeo đuổi, và bởi vì chỉ có cái
đức mới theo con người sau cái chết và thực sự lợi ích cho
con người.

giới. Theo Chúa Giêsu là có can đảm từ bỏ tất cả: từ bỏ tội
lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với Tin Mừng yêu thương, từ bỏ
tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những người thân thương và
từ bỏ chính mạng sống của mình nữa. Nhưng tất cả những
từ bỏ ấy chỉ có { nghĩa khi chúng ta chọn Chúa Giêsu và tiến
bước theo Ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của
chúng ta.

Ðây cũng là { nghĩa của trình thuật kể lại cuộc đối thoại giữa
Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, như được ghi lại
trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tôi phải làm gì để được thừa hưởng nước trời là câu hỏi mà
mỗi người chúng ta nên tự hỏi chính mình. Chúa Giêsu
không chỉ trích sự giàu có, nhưng Ngài đòi hỏi tiền bạc của
cải được sử dụng một cách bổ ích.

Trong truyền thống Do Thái, của cải giàu sang là bằng chứng
sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là
dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị Ngài chúc dữ. Chúa Giêsu
sửa sai quan niệm duy vật đó của người Do Thái, bằng cách
đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh
Matthêu và Luca trình bày điều đó qua Hiến Chương Tám
Mối Phúc Thật, còn thánh Marcô thì lồng khung nó trong
con đường của Chúa Giêsu tiến về thập giá và Núi Sọ, trên
con đường ấy thái độ sống đúng đắn nhất, đó là tín thác
trọn vẹn nơi Thiên Chúa và Lời Ngài.
Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu
cho thấy việc tuân giữ lề luật mà thôi không bảo đảm cho ơn
cứu rỗi của con người. Muốn được cứu rỗi, phải chia sẻ của
cải cho người nghèo khó để được phần trên trời và bước
theo Chúa Giêsu. *…+
Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần
gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần
gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi.
Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có
thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính
hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi
nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích
kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương
và quảng đại, khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự
do khỏi mọi tù ngục trói buộc con người.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy bán của cải, chia cho người
nghèo, rồi đi theo Ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức
biến đổi tấm lòng và cuộc đời cũng như có sức biến đổi thế

Trang 4

Mỗi Ngày Một Tin Vui

Thông Điệp Cha Chánh Xứ

Đối với nhiều người, câu chuyện trong bài Phúc Âm hôm
nay là một trong những câu chuyện buồn nhất trong Kinh
Thánh. Có bao nhiêu cá nhân hoặc tổ chức bị chi phối bởi
mong muốn gom góp của cải vật chất và sở hữu thế gian?
Một số chúng ta có chiều hướng sống vội vã hay lướt qua
trong các mối quan hệ thay vì sống một cách gần gũi hơn.
Chúng ta có đủ kiên nhẫn với mọi người không? Chúng ta
có chia sẻ những gì mình có như thời gian, tài năng và tiền
bạc với người khác và với Giáo Hội? Nhiều người trong
chúng ta chắc không nghĩ rằng mình cần phải làm điều đó.
Sự sống đời đời là một ân huệ của Thiên Chúa, và tôn trọng
và thi hành các điều răng chỉ là một khởi đầu. Qua bài đọc
ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho ta thấy rằng mỗi người
chúng ta còn đáng giá hơn cả thế gian này. Làm thế nào để
chúng ta dùng những gì chúng ta có để giúp đỡ các anh chị
em của mình? Đặt Chúa Giêsu lên trên hết trong cuộc sống
giúp chúng ta tập trung vào mục đích này. Chúng ta có quan
tâm chăm sóc lẫn nhau không? Chúng ta có tạ ơn Chúa vì
những hồng ân Ngài ban cho mình mỗi ngày không?
Tháng Mười là tháng Chuỗi Mân Côi và tháng Bảo Vệ Sự
Sống. Trong tháng này, khi tìm kiếm sự cứu rỗi đời đời cho
mình, chúng ta hãy suy ngẫm một cách đặc biệt vai trò của
Đức Maria là Mẹ của chúng ta và là một mẫu gương đức
tin, đức mến, đức khiêm nhường và đức vâng lời.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Tháng 10: Tháng Đức Mẹ Mân Côi
CHIẾN THẮNG VỊNH LEPANTO

Dưới thời cai trị của nhà Ottoman, quân đội, đặc biệt
là hải quân của Thổ Nhĩ Kz đã trở nên rất hùng mạnh,
và được coi là hùng mạnh nhất Châu Âu hồi ấy. Hầu
như trong suốt thế kỷ XV, hải quân của Thổ Nhĩ Kz
không hề nếm trải bất cứ một trận thua nào. Sự hùng
mạnh này vẫn được quân đội Thổ tiếp tục duy trì cho
tới mãi cuối thế kỷ XVI. Vào mùa Thu năm 1571,
được sự hỗ trợ của hai vị tướng là Chulouk Bey và
Uluj Ali, Đô đốc Muezzinzade Ali Pasha đã mang
13,000 thủy binh cùng 34,000 thủy quân lục chiến,
với nhiều tàu thuyền và chiến hạm, định vượt Địa
Trung Hải để đánh thẳng vào Rôma. Biết tin quân đội
Thổ Nhĩ Kz đang kéo đến, Đức Giáo Hoàng Piô V
(1566 - 1572) đã tức tốc thành lập quân đội liên minh
để chống lại quân Thổ Nhĩ Kz. Quân đội đồng minh
bao gồm nước Cộng hòa Venezia, vương quốc Tây
Ban Nha (lúc đó bao gồm cả Napoli, Sicilia và
Sardinia), Quốc gia Giáo hoàng, nước Cộng hòa
Genova, Công quốc Savoie, và một số đồng minh
khác. Tuy nhiên, dù quân đội của mình được triệu tập
từ nhiều quốc gia, nhưng Đức Piô thứ V vẫn { thức
rất rõ về sự yếu kém của quân mình trước quân
Thổ. Vì thế, vị Giáo Hoàng xuất thân từ Dòng
Đaminh này đã kêu gọi các tín hữu tha thiết cầu

nguyện bằng Kinh Mân Côi để xin Thiên Chúa phù hộ
cho các chiến sĩ Kitô giáo tham gia trận chiến này.
Quân đội đồng minh đã tiến ra chặn đường quân Thổ
Nhĩ Kz. Vào ngày mồng 07 tháng 10 năm 1571, hai
bên đã chạm trán nhau tại Lepanto, phía Bắc vịnh
Patras, Địa Trung Hải, phía Tây Hy Lạp, và cuộc chiến
đã diễn ra với tất cả sự ác liệt của nó. Tuy nhiên, chỉ 5
tiếng đồng hồ sau thì quân đồng minh Kitô giáo đã
toàn thắng quân Thổ Nhĩ Kz Hồi giáo. Trận chiến đã
kết thúc vào lúc khoảng 4 giờ chiều. Quân đồng minh
đã tiêu diệt được khoảng 210 chiến hạm của quân
Thổ, trong khi quân Thổ chỉ phá hủy được khoảng 20
chiếc thuyền của quân đồng minh. Chiến thắng này
mang lại quyền kiểm soát Địa Trung Hải cho quân
đồng minh, bảo vệ Rôma khỏi nguy cơ xâm lược,
đồng thời ngăn cản bước tiến của đế chế Ottoman
vào sâu nội địa Châu Âu.
Đó là một sự chiến thắng ngoài sự mong đợi của
quân đội Kitô giáo trên quân đội mạnh hơn rất nhiều
lần của người Thổ Nhĩ Kz theo Hồi giáo. Vì thế, sự
thành công của trận đánh này được tuyên bố là nhờ
lời bầu cử của Đức Maria. Sau đó, Đức Piô V đã tuyên
bố ngày mồng 07 tháng 10, tức ngày quân đồng mình
đánh thắng quân Thổ tại Lepanto, là ngày „Tưởng
Nhớ Đức Trinh Nữ Toàn Thắng“.
Lm Đaminh Thiệu O.Cist (trích)

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 K{
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
Trang 5

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

