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.
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Cha Anthony Bùi Phong
Cha Ixon Chateau
Trưởng Ban Mục Vụ:
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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 V Mùa Chay

7 tháng 4 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 6/4
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Joseph Canavan
(17th Anniversary)
Chúa Nhật 7/4
Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay
7:30AM – Anh Nwamalubia Catherine
Umeonwujiobi
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Bonnie, Milton, and James Baram
Thứ Hai 8/4
Thứ Hai Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Ba 9/4
Thứ Ba Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Tư 10/4
Thứ Tư Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 11/4
Thứ Năm Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 12/4
Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Bảy 13/4
Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Mass of Thanksgiving for
Joseph Giovanni Lefils
Chúa Nhật 14/4 Chúa Nhật Lễ Lá
7:30AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Eatergon Osunde

Bài Ðọc I: Is 43, 16-21 "Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ
cho dân Ta nước uống".

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi, Cố Đoan,
Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng
 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4
Đọc sách: Chu Minh Trí, Lê Thùy
Cho Rước lễ: Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê
Nguyên, Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng
Trang 2

Bài Ðọc II: Pl 3, 8-14 “Vì Ðức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt
trong mọi sự, và tôi trở nên giống Người trong sự chết.”
Bài Phúc Âm: Ga 8, 1-11
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm,
Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng
Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy.
Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu
phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt
nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu:
"Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội
ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải
bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý
gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa
Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì
họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai
trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".
Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế,
họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người
nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với
người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu
đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những
người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?"
Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo:
"Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ
nay đừng phạm tội nữa". Ðó là lời Chúa.

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY
xin chúc mừng em

Giuse, Theo Kim Le
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu chúc
cho em sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay Thiên Chúa và
Mẹ Maria.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

Marguerite Hanley
được yên nghỉ muôn đời.

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ Phụ quyên
4:00PM

$906

$404

AM

7:30

$875

$569

9:00AM

$1,851

$762

11:00AM

$898

$367

Tổng

$4,530

$2,102

Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
2019 Catholic Appeal: Xin quý vị tiếp tục
đóng góp cho quỹ Catholic Appeal của Tổng
Giáo Phận Boston. Quỹ này giúp tài trợ nhiều
chương trình mục vụ bổ ích trong Tổng Giáo
Phận bostoncatholicappeal.org.
Catholic Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .$13,384

$30,911

Hoa Lễ Phục Sinh
Phong bì hoa trang trí Lễ Phục
Sinh được để trên bàn tại các
lối ra vào xung quanh nhà thờ. Để dâng
hoa tưởng nhớ các linh hồn đã khuất,
xin quý vị điền các thông tin và cho vào
rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng
giáo xứ. Ngày cuối là thứ hai, ngày 15
tháng 4.

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

Chương Trình Mùa Chay
(Xin xem toàn bộ chương trình Mùa Chay của hai giáo xứ St. Bernadette & St.
Mary trong tờ chương trình màu tím)

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Mỗi thứ sáu Mùa Chay
Chặng Đàng Thánh Giá 6:30 p.m. và Thánh lễ ngay sau đó
Thứ Sáu Tuần Thánh 4:30 p.m.
BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Nhà thờ Thánh Bernadette
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 - Việt
6:30 p.m. - 8 p.m.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 4
Nhà thờ Thánh Bernadette
7:30 p.m. & 9:30 p.m. - Chầu Thánh Thể - Việt
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4
Nhà thờ Thánh Bernadette
7:30 p.m.
VỌNG PHỤC SINH
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4
Nhà thờ Thánh Bernadette
8 p.m.
LỄ PHỤC SINH
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4
Nhà thờ Thánh Bernadette
7:30 a.m., 9 a.m. - Việt, 11 a.m.

GIÁO LÝ
LỚP 1-8 (Anh):
Chúa Nhật
9:45AM-10:45AM
LỚP 1-8 (Việt):
Chúa Nhật
11AM-12:15PM
Thêm Sức (Lớp học mỗi hai tuần):
Lớp 9
Chúa Nhật
7PM-8:15PM
Lớp 10
Chúa Nhật
7PM-8:15PM

Trường giáo lý
Trường giáo lý

Hội trường/Nhà nguyện
Hội trường/Nhà nguyện

VIỆT NGỮ
LỚP VIỆT NGỮ:
Chúa Nhật

12:15PM-2PM

Trường giáo lý
Trang 3

Chúa Nhật V Mùa Chay

7 tháng 4 năm 2019

Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi
Không một người nào đáng bị phê phán và kết án cho
bằng kẻ tự mạo nhận là người công chính. Điều gì liên
quan đến người khác, thì người đó tạo ra những tiêu
chuẩn thật cao, rất hay đòi hỏi, không chấp nhận lời xin
lỗi, không đặt ra trường hợp ngoại lệ, không khoan dung
cho bất cứ một sai lầm nào. Nhưng đối với những gì liên
quan đến bản thân, thì họ lại có thể rất mù quáng và tha
thứ tất cả.
Cũng có thể xảy ra điều trái ngược lại. Không người nào
có lòng thương xót và hiểu biết đối với những người lỡ
bị sa ngã, cho bằng người thực sự thánh thiện. Đây là
gương mẫu của các thánh, và đặc biệt là trong cuộc đời
của Đức Giêsu. Chúng ta có một ví dụ tuyệt vời về điều
này, trong cách thức Người đối xử với người phụ nữ bị
bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
Xét về bề mặt, chúng ta chỉ nhận thấy người phụ nữ đó
phạm duy nhất một tội –tội ngoại tình. Nhưng còn có
những tội khác nữa, và là tội rất nặng.
Theo các Kinh sư và người Pharisêu, thì người phụ nữ
này đã phạm một tội kinh khủng. Họ phơi bày chị ta ra,
với nỗi ô nhục đáng khinh bỉ nhất –nỗi ô nhục trước
công chúng. Có người thà tự tử, còn hơn bị đương đầu
với nỗi ô nhục trước công chúng. Họ không hề nhìn đến
những cảm xúc của chị ta, cũng không hề có một chút
quan tâm đến chị ta, với tư cách là một con người. Chị
ta chỉ được coi như một con người nào đó, mà họ có thể
sử dụng để đánh bẫy Đức Giêsu. Đối với họ, chị ta giống
như một con mồi đối với người câu cá. Để bắt được
Chúa, người câu cá sẵn sàng hy sinh con mồi...
Thế rồi thái độ của họ đối với Đức Giêsu cũng là một tội.
Ở đây, họ là những con người đang theo đuổi một ý đồ
đen tối. Họ chỉ có duy nhất một mục đích –loại trừ Đức
Giêsu. Nói cách khác, họ đã giết người trong tư tưởng.
Tuy nhiên, bất chấp cách thức mà cách Kinh sư và người
Pharisêu muốn buộc tội và hạ nhục người phụ nữ đó, và
những thái độ giết người mà họ che giấu đối với chính
Người, cách thức Đức Giêsu đối xử với họ vẫn có nét gì
đó ân cần và tế nhị một cách tuyệt vời. Người không hề
Trang 4

kết án họ. Người giãi bày với họ, nhưng không tuyên bố
điều đó ra trước công chúng. Thậm chí Người cũng
không phê phán họ. Người kêu gọi họ tự nhận xét bản
thân mình. Thay vì trả lời thẳng câu hỏi của họ. Người lại
bắt đầu viết trên mặt đất. Người làm công việc này, để
tạo cho họ có thì giờ xem xét lương tâm của họ.
Có sự trái ngược nhau trong cách cư xử của Đức Giêsu
và người Pharisêu đối với người phụ nữ ngoại tình.
Người khước từ việc kết án chị ta. Người sửa sai chị một
cách rất tinh tế. Phương pháp của Người giống như của
một bác sĩ phẫu thuật tài tình: có một sự kết hợp giữa sự
lịch thiệp, tinh tế và nhẹ nhàng trong khi sử dụng con
dao mổ. Sứ mạng của Người chuyên về lòng thương xót
và ơn tha thứ, chứ không phải là chuyên phán xét và kết
án. Người không đến nỗi phơi bày những đau khổ của
ngài, nhưng là để chữa lành cho họ.
Trong bối cảnh tối tăm, Đức Giêsu đã chiếu toả ra tia
sáng của lòng thương xót. Ở đây, có một bài học tuyệt
vời cho chúng ta. Để kết án người khác thì thật là dễ
dàng. Chúng ta phải học hỏi từ gương mẫu không kết án
của Đức Giêsu. Chính hành động kết án người khác lôi
kéo theo tội lỗi. Chắc hẳn là chúng ta vẫn có đủ thời gian
để sửa lỗi cho người khác. Nhưng để làm được điều đó,
là cả một nghệ thuật. Công việc này bao gồm đồng thời
cả thái độ hoàn toàn tử tế lẫn chân thành. Nhưng sự
chân thành chỉ vì mục đích chân thành mà thôi, thì lại có
thể mang lại tác dụng xấu.
Chúng ta phải nhìn vào chính bản thân mình. Chúng ta
phải sẵn lòng cởi mở tâm hồn mình cho người khác, với
cùng một tấm lòng cảm thương, mà chúng ta mong
muốn được đón nhận, nếu chúng ta cũng bị lâm vào
hoàn cảnh tương tự như vậy. Trong cuộc đời, không có
gì quan trọng hơn là bày tỏ lòng thương xót đối với
người đồng loại.
McCarthy

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH
Theo Tông Huấn Indulgentiarum Doctrina (Đức Thánh
Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1/1/1967) và cẩm
nang Enchiridion Indulgentiarum (ấn bản thứ tư năm
1999), các tín hữu sẽ được hưởng ơn đại xá trong Tuần
Thánh như sau:


Tối thứ Năm Tuần Thánh, sau thánh lễ Tiệc Ly, ai
hát kinh Tantum Ergo (Đây Nhiêm Tích) hoặc
chầu Thánh Thể đủ 30 phút thì được hưởng ơn
đại xá.
 Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ai tham dự nghi lễ thờ
lạy và hôn kính Thánh giá thì được hưởng ơn đại
xá.
 Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, trong đêm vọng Phục
Sinh, ai tuyên lại lời hứa khi rửa tội hoặc có thể
thay bằng kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại
xá.
Các ngày khác trong Tuần Thánh, và các ngày khác
quanh năm, ai viếng đủ 14 Chặng Đàng Thánh Giá thì
được hưởng ơn đại xá.
Các ơn đại xá ngày mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và
có thể nhường cho các linh hồn.

Để lãnh nhận ơn đại xá cần giục lòng ăn năn, chê ghét,
dốc lòng chừa mọi tội (trọng và nhẹ) đã phạm, dứt
lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng
ơn đại xá thông thường:
 Xưng tội
 Rước lễ trong chính ngày hưởng ơn đại xá
 Đọc một Kinh Tin Kính và cầu theo ý Đức Giáo
Hoàng: có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng
1 Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng

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.

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
GB Nguyễn Q. Thông
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
TB Phụng Vụ
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
781-821-0212
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
daklakjn@yahoo.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

Cần thợ nail biết làm bột và
chân tay nước, làm full hay
part time đều được.
Vùng Brockton cách
Randolph 15 phút.
Mọi chi tiết liên lạc

781-727-2504

‚

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

