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

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền

575.494.8683

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương

617.818.1980

Chương trình Việt Ngữ:
Trưởng Ban GS Trần Văn Thành

617.910.9113

Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

508.345.0733

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

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

BÍ TÍCH
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 XXXII Thường Niên

11 tháng 11 năm 2018

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 10/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 11/11
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Bài Ðọc I: 1 V 17, 10-16 "Bà goá lấy bột làm một cái
bánh nhỏ, rồi mang đến cho ông Êlia".

Thứ Hai 12/11
9:00AM – Anh
Thứ Ba 13/11
9:00AM – Anh
Thứ Tư 14/11
9:00AM – Anh
Thứ Năm 15/11
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 16/11
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 17/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 18/11
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng, TSHT
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Patrick và Anne Kerins
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Rocco Joseph Tran Kim Nhu
Frances Pasquantonio (30th Anniversary)
Harry Pasquantonio (8th Anniversary)
Thánh Giôsaphát, Giám mục,
Tử Đạo
Presnor Poteau (15th Anniversary)
Thánh Frances Zavier Cabrini,
Trinh nữ
Armelle và Lucia Rateau
Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên
Moliere và Altagrace Rateau
Thánh nữ Êlisabet nước Hungari
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Giáo dân Thánh Bernadette
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Birthday Blessings for Nadine
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ernie và Ida Pugsley

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 11 tháng 11
Đọc sách: Đặng Thần Tiên Duyên, Bùi Thúy Hằng
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 18 tháng 11
Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành
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 9, 24-28 “Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình
một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi.”
Bài Phúc Âm: Mc 12, 41-44
"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi
giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ.
Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào
ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội
đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh
dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án
nghiêm ngặt hơn".
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân
chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ
nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai
đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn
đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những
người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ
nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình
dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả
những gì mình có để nuôi sống mình".
Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, Cha không cần chúng con phải dâng cho Cha
của lễ cao trọng. Cha cũng không bắt chúng con phải
hy sinh, phải chia sẻ cho anh em quá độ ngoài sức
chúng con. Nhưng Cha đòi hỏi nơi chúng con sự chân
thành, và quảng đại thực sự. Chúng con vẫn còn cái
nhìn rất hạn hẹp khi đánh giá người khác qua hình
thức bên ngoài. Chúng con vẫn dùng tiền bạc của cải
làm thước đo thang giá trị. Xin cho chúng con tích cực
cộng tác về mọi phương diện trong việc xây dựng Hội
Thánh, xây dựng giáo xứ, và chân thành thực thi bác
ái đối với anh chị em chúng con. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU

Đại lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Thứ bảy, ngày 24 tháng 11
Lúc 11 giờ sáng

Jane Richardson

LỄ VẬT
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để
tưởng nhớ

Jennifer & Andrea Joy
& John Destefanis

THÔNG BÁO

Tháng 11—Tháng Các Linh Hồn
Tháng 11 là tháng để tưởng nhớ các linh hồn. Cuốn sổ Tưởng Nhớ
Các Linh Hồn được đặt phía cuối nhà thờ, xin mời quý vị ghi vào
tên những ai đã qua đời mà quý vị muốn cầu nguyện cho trong
tháng này.

GIÁO LÝ
Không có các lớp giáo lý Chúa Nhật tuần
này—Veterans Day

Flu Clinic
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 11
Từ 8am-12pm tại hội trường

Đơn Cori

VIỆT NGỮ
Không có các lớp Việt ngữ Chúa Nhật
tuần này—Veterans Day

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

Tại Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
1545 Tremont St, Boston, MA
Nơi đậu xe miễn phí
121 Halleck, Boston, MA

4:00

$1,567

$573

7:30AM

$963

$410

9:00AM

$2,090

$1,036

11:00AM

$1,204

$687

Tổng

$5,824

$2,706

Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Nữ Tu Sĩ Hưu Trí
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM . . . . . . . . .$31,035

Xin tất cả các thiện nguyện viên trên 17 tuổi tại giáo xứ bắt đầu
điền đơn Cori 2019, và xin mang theo thẻ chứng minh để trình khi
nộp lại đơn cho trưởng hội/đoàn hoặc nhân viên văn phòng. Theo
luật của Tổng Giáo Phận, mỗi thiện nguyện cần điền đơn này mỗi
năm. Đây là một trong những bước quan trọng để đảm bảo các
con em được sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Hành Hương Đến Ireland
Xin mời quý 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 quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin vui
lòng đến gặp Deacon Tom
Giữa tháng 11 là hạn chót để điền đơn
Trang 3

Chúa Nhật XXXII Thường Niên

11 tháng 11 năm 2018

Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết
Khó lòng nhận ra đồ giả trong các món hàng. Ta thường
đánh giá một sản phẩm dựa trên mẫu mã, nên dễ bị đánh
lừa về chất lượng.
Thật ra đồ giả cũng có ở nơi con người. Làm cho mình trẻ
hơn nhờ trang điểm, tốt hơn nhờ ăn nói. Làm cho mình
có dáng trí thức hơn, quý phái hơn để chiếm được lòng
tin, lòng quý mến của người khác.
Có loại người giả hình dạy một đàng, làm một nẻo, bắt
người khác làm những điều mình chẳng bao giờ làm, mạt
sát người khác về những tội mình không tránh khỏi.
Có loại người giả hình rất tử tế với người ngoài, còn sống
với người trong nhà thì không ai chịu nổi.
Nói chung mọi thứ giả hình đều không thật.
Ðức Giêsu cảnh giác chúng ta về thứ giả hình đạo đức:
"Anh em hãy coi chừng...", kẻo lại giống một số kinh sư.
Ðức Giêsu cố ý ngồi đối diện với thùng tiền ở Ðền Thờ.
Ngài muốn xem đám đông bỏ tiền ra sao. Những người
giàu bỏ nhiều hơn cả. Nhưng Ngài lại xúc động khi thấy
một bà goá nghèo rón rén bỏ vào thùng hai đồng xu
nhỏ. Ngài quả quyết trước mặt các môn đệ: "Bà goá này
đã bỏ nhiều tiền hơn người khác, vì mọi người lấy từ cái
dư thừa mà bỏ vào, còn bà, bà lấy từ cái túng thiếu của
mình mà bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả của nuôi
thân."
Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Ðức
Giêsu, cách nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ. Bà
goá bỏ tiền ít hơn mọi người, nhưng dưới mắt Ðức Giêsu,
bà đã bỏ nhiều hơn cả, vì bà đã bỏ tất cả.
Lối đánh giá của Ðức Giêsu đòi ta xét lại lối đánh giá của
mình về người khác. Có khi chúng ta ca ngợi một người
chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn lao, đã đem lại
những kết quả cụ thể, rõ ràng. Có khi chúng ta chê một
người vì người đó kém cỏi, thiếu năng lực.
Tiếng khen chê của ta thường dựa trên hiệu quả bề ngoài,
và ít đụng đến phần nội tâm sâu thẳm.
Lối đánh giá của Ðức Giêsu cũng đòi ta xét lại lối đánh giá
của mình về chính mình. Tôi xao xuyến khi bị chê, tự mãn
khi được khen. Tôi quá trọng dư luận đến nỗi trở nên nô

Trang 4

lệ cho dư luận. Thật ra tôi cần đánh giá mình dựa trên cái
nhìn của Chúa. Chúa thấy tôi thế nào thì tôi là thế ấy.
Ðiều quan trọng khiến tôi bận tâm đó là tôi có dâng tất cả
bản thân cho Chúa không, chẳng giữ lại gì cho mình, dù chỉ
một xu nhỏ. Cần rất nhiều liều lĩnh khi bỏ nốt đồng xu cuối
cùng để thực sự trở nên người tín thác trọn vẹn vào Chúa.
http://vntaiwan.catholic.org.tw
Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải như thế
nào? Bài Phúc Âm ngày hôm nay cho chúng ta thấy tầm
quan trọng của sự chia sẻ. Trong mắt Thiên Chúa, một
người quảng đại là người cho đi từ tấm lòng chân thật.
Chúa không đếm số tiền ta cho đi nhưng Người đo tấm
lòng của chúng ta. Người đàn bà cho đi hai đồng xu là đã
cho đi chính mình. Vì đã cho đi tất cả, việc cho đi của bà
góa cũng là biểu lộ tuyệt vời của một niềm tín thác vào
Thiên Chúa của bà. Bà tin vào Thiên Chúa và tình yêu của
Ngài. Bài Phúc Âm hôm nay đã tác động vào đức tin của ta
như thế nào? Một hành động quảng đại đơn giản nhận từ
người khác có thể ảnh hưởng mạnh mẽ trên mỗi người
chúng ta. Chia sẻ thời gian, tài năng và lời cầu nguyện của
mình cho người khác cũng là những hình thức cho đi
chính mình. Nội tâm của chúng ta khi chia sẻ với người
khác có vai trò quyết định, và chúng ta có chấp nhận cho
đi những gì mình có không?
Cha Phil

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
Xin mời các quý thiên
. nguyên
. viên của

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

Giáo xứ Thánh Bernadette đến dự

Tiệc Tri Ân Các Thiện Nguyện Viên
Vào thứ bảy, ngày 17 tháng 11, 2018
Lúc 5 giờ chiều tại hôi
. trường
Xin gọi văn phòng 781.963.1327, email
inquiries@stbernadette.us hoặc điền tờ giấy này
và cho vào rổ quyên tiền để đặt chỗ
trước thứ hai, ngày 12 tháng 11
Tiệc Tri Ân
Name:___________________________________
Vợ hoặc chồng có tham dự cùng?
___Có

___Không

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.

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 Cha hoặc văn
phòng giáo xứ.

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
Trang 5

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

$160

2 khuôn

$140

$250

4 khuôn

$230

$410

Nửa trang

$450

$810

Một trang

$810

$1,450
Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

