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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THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
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1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
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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 Phục Sinh

21 tháng 4 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 20/4
9:00AM – Anh
8:00PM – Anh
Chúa Nhật 21/4
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 22/4
9:00AM – Anh

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 "Chúng tôi đã ăn uống với
Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Thứ Ba 23/4
9:00AM – Anh
Thứ Tư 24/4
9:00AM – Anh
Thứ Năm 25/4
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 26/4
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 27/4
9:00AM – Anh
10:30AM
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 28/4
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
2:30PM – Anh

Thứ Bảy Tuần Thánh
Kinh Sáng tại St. Mary‘s
Lễ Vọng Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Mass of healing for
Mary Odenweller
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Như Ý
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Như Ý
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Rước Lễ Lần Đầu
Zilda Monteiro
Chúa Nhật II Phục Sinh
Special Intention for
Valerie Carrington
Thánh lễ
Lễ Như Ý
Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4
Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận
Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần
Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức
 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4
Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm
Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Cố Đoan,
Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng

Trang 2

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4 “Anh em hãy tìm những sự trên trời,
nơi Ðức Kitô ngự.”
Bài Phúc Âm: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cõi chết.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria
Mađalêna đi ra mồ từ sáng
sớm khi trời còn tối và bà thấy
tảng đá đã được lăn ra khỏi
mồ, bà liền chạy về tìm SimonPhêrô và người môn đệ kia
được Chúa Giêsu yêu mến, bà
nói với các ông rằng: "Người ta
đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và
chúng tôi không biết người ta
đã để Thầy ở đâu". Phêrô và
môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn
đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi
mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông
không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới
nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để
đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này
không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một
chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ
trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa
hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ
cõi chết. Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui
đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem
sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con
mải mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để
đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào
tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục Sinh,
chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn. Amen.
Alleluia.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

QUYÊN GÓP

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4
2:30pm-3:30pm

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

$1,053

$479

7:30AM

$840

$481

9:00AM

$1,824

$1,015

11:00AM

$1,079

$555

Tổng

$4,795

$2,530

Phụ quyên tuần này: Không có phụ quyên
*Sẽ chỉ có một lần quyên tiền trong các Thánh
lễ Phục Sinh và các khoản quyên này là dành
cho quỹ Linh Mục Hưu Trí. Linh Mục Hưu Trí
giúp hỗ trợ các chi phí y tế và dưỡng hưu cho
các linh mục của Tổng Giáo phận Boston. Vì các
cha là những người đã hy sinh phục vụ Chúa và
cộng đoàn, xin quý vị rộng tay đóng góp.
Phụ quyên tuần sau: Trợ giúp năng lượng
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .$16,413

2:30pm Chầu Thánh Thể, Lần Chuỗi Mân Côi,
giây phút thinh lặng
3pm Hát Kinh Lòng Chúa Thương Xót
& Ban Phép Lành
Thầy Sáu Tom Burke đảm trách
Xin mời quý vị dùng tiệc trà dưới hội trường sau đó

THÔNG BÁO

C

ảnh sát để ý và thấy một số xe không đậu đúng làn kẻ gây
nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Vì người đi lễ tăng
lên đáng kể, quý vi có thể đậu xe trên bãi đất trống phía sau nhà
thờ khi không còn tìm thấy chỗ đậu. Xin cám ơn!
hương trình Từ Thiện (Outreach Program) của giáo xứ tặng
gift card cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu
quý vị hay người quen của mình đang trong hoàn cảnh này, xin
liên lạc văn phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc email
tothongtin.vn@gmail.com.

C

$30,911

GIÁO LÝ

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

Không có lớp tuần này—Happy Easter!

Rước Lễ Lần Đầu
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 lúc 10:30am

Thêm Sức
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 lúc 10:30am

VIỆT NGỮ
Không có lớp tuần này—Happy Easter
Trang 3

Chúa Nhật Phục Sinh

21 tháng 4 năm 2019

Tình yêu dẫn đến đức tin
(Trích trong 'Suy Niệm Lời Chúa' của Radio Veritas Asia)
Trong Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh, thánh Gioan kể lại cho
chúng ta câu chuyện 3 người đi tìm Chúa: Maria Mađalêna,
Gioan và Phêrô. Khi đọc đoạn Phúc Âm đó, chắc chắn mỗi
người chúng ta đều nhận thấy rằng tất cả 3 người đều đến
mồ, đều thấy cùng một sự kiện mồ trống và khăn liệm, nhưng
chỉ có mỗi mình Gioan là tin Chúa Giêsu đã sống lại. Thánh
Gioan đã viết về chính mình rằng: "Ông thấy và ông đã tin".
Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta hãy trở lại chương 16. Sau
khi Chúa Giêsu chết, người Do Thái đến xin Philatô cho hạ xác
những người đóng đinh xuống vì họ không muốn thấy xác
chết treo trên thập giá trong ngày thứ bảy, ngày sabbat, nhất
là ngày sabbat trong lễ Vượt Qua của họ. Phép tắc, thủ tục
xong, xác Chúa được hạ xuống. Theo phong tục người Do
Thái, họ tính bắt đầu ngày mới từ lúc mặt trời lặn.
Maria Mađalêna và các môn đệ có mặt lo hối hả để chôn xác
Chúa cho xong và ra về trước khi mặt trời lặn, nếu không họ
sẽ lỗi luật tôn giáo vì ngày sabbat chỉ được đi bộ một quãng
bằng ném hòn đá mà thôi.
Chúng ta cũng nên biết qua cách liệm xác của người Do Thái.
Cách liệm xác của họ là rửa xác, ướp thuốc thơm và gói lại
bằng tấm vải trắng, lấy băng quấn lại từ đầu đến chân như
người ta băng bó vết thương, xong xuôi đâu đó đem đặt xác
vào trong hang huyệt đục sẵn trong đá và lấy tảng đá to đậy
cửa hang lại.
Vì hối hả nên Maria Mađalêna về nhà nhận thấy mình không
cẩn thận đủ đối với Thầy Giêsu của mình và nóng lòng chờ
đến sau ngày thứ bảy. Vào ngày thứ nhất trong tuần, tức ngày
Chúa Nhật, bà đem thuốc thơm đến mồ để ướp xác lại. Khi
đến nơi bà thấy mồ trống, cửa đã được đẩy ra và Thầy không
còn trong đó nên vội vã chạy về báo tin cho Phêrô và Gioan.
Gioan là thanh niên trai trẻ chạy nhanh hơn Phêrô nên ra đến
mồ trước. Đến nơi Gioan chỉ đứng ngoài khom người nhìn
vào chờ Phêrô đến, cả hai cùng vào mồ, họ đều thấy dây băng
liệm và vải liệm, nhưng Gioan thú thực trong lòng ông đã tin
Chúa sống lại. Phân tích tâm lý của 3 nhân vật, chúng ta sẽ
thấy tại sao?
Đối với Maria Mađalêna, bà đến mồ chỉ mong để ướp xác
Thầy lại cho chu đáo hơn. Bà cầm thuốc thơm trong tay và
đầu óc chỉ nghĩ đến thân thể đã nằm yên bất động. Nói tắt
một lời: Bà đến mồ chỉ để tìm xác chết. Một tâm trạng như
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thế, thấy mồ trống không, bà khó có thể nhận ra tức thì Chúa
Giêsu đã sống lại.
Còn Phêrô, ông đã sợ hãi. Ông đã chối Thầy của mình trong
giờ phút Thầy bị hành hạ nhục nhã vì ông sợ bị liên lụy. Thầy
đã chết và nằm yên trong mồ. Điều ông mong muốn lúc đó là
xin đừng có gì rắc rối xảy ra nữa, xin được hai chữ "bình yên".
Nhưng tại sao lại có sự kiện mất xác này. Ông chạy đến mồ với
tất cả mọi lo âu trong đầu. Ông lo nhóm nào đó sau khi giết
Thầy lại tìm cách phá rối các tông đồ để kết án họ và xử tử họ
nữa chăng. Ông là trưởng nhóm, vậy ông chạy đến mồ để
quan sát những gì đã xảy ra. Vậy ông chạy đến mồ mà trong
lòng chỉ lo nghĩ đến việc tại sao thế này, tại sao thế nọ để tìm
cách đối phó. Với tâm trạng đó, Phêrô khó có thể nhận ra
Chúa Giêsu đã sống lại.
Phần Gioan, ông yêu thương Chúa Giêsu và ông biết rằng
Chúa Giêsu đã yêu thương ông. Trong Phúc Âm, khi ông viết
một điều gì có đề cập đến mình trong đó, thánh Gioan luôn
dùng kiểu nói "người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến". Thánh
Gioan đã yêu mến Chúa Giêsu thật sự, tình yêu mến đó đã thể
hiện ra bên ngoài, nhất là trong những giây phút cuối cùng của
Chúa Giêsu. Thánh Gioan đã theo chân Chúa Giêsu trên con
đường thập giá và là tông đồ duy nhất đứng dưới chân thánh
giá cho đến giờ phút cuối cùng và chỉ trở về nhà với Mẹ Maria
sau khi đã chôn cất Chúa Giêsu. Kinh nghiệm cho thấy, khi yêu
ai thì ta luôn nghĩ đến người ấy, luôn cảm thấy sự hiện diện
của người ấy trong cuộc đời mình cho dù hoàn cảnh bắt buộc
phải xa nhau. Thánh Gioan luôn nhớ lại lời giảng dạy của Thầy
trong lòng và hy vọng Thầy sẽ sống lại vì Thầy đã báo trước.
Với cái nhìn đó, Gioan đã nhận ra dễ dàng sự kiện sống lại.
Ông đã thấy và ông đã tin.
Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ ràng rằng: Tình yêu dẫn đến
đức tin. Những lo âu trần gian như lo lắng của Maria
Mađalêna đi tìm xác chết không vượt lên được. Những suy tư,
lý luận lo âu của Phêrô đã không đưa đến đâu. Chỉ có tình yêu
Chúa Giêsu của thánh Gioan đã đưa ông nhanh chóng đến
đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh.
Trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta cùng tìm Chúa, chúng
ta có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể hiểu
được ý nghĩa của mọi biến cố trong cuộc đời mình nếu chúng
ta noi gương Gioan, để cho lòng trí mình luôn tiến trên con
đường tình yêu Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Tháng 4: Kính Thánh Thể

Viếng Hài Cốt Thánh Vianney

Theo truyền thống, Giáo
hội dành tháng Tư để tôn
kính Thánh Thể. Điều khác
biệt của người Công giáo
đối với những người Kitô
giáo khác là người Công giáo tin Chúa Giêsu hiện diện
thật trong Thánh Thể, nghĩa là bánh và rượu đã được
Thiên Chúa thánh hóa để thực sự trở thành Mình và
Máu Đức Kitô. Thường xuyên cầu nguyện trước Thánh
Thể là con đường phát triển tâm linh. Khi chầu Thánh
Thể, chúng ta tạ ơn Đức Kitô đã và đang tiếp tục hiện
diện giữa chúng ta, không chỉ qua ân sủng mà còn qua
chính Mình Máu Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Mình
thánh là Bánh của các Thiên thần tăng thêm sức mạnh
và ban ơn cứu độ cho chúng ta. *…+ Thánh Thể rất cần
thiết cho đời sống Kitô hữu, đúng như Chúa Giêsu đã
nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga
15:5). Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là cách
thể hiện lòng biết ơn đối với Lòng Thương Xót và Tình
Yêu của Ngài. Khi cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa
Giêsu Thánh Thể thanh tẩy tâm hồn chúng ta nên giống
Thánh Tâm Ngài hơn. *…+ Trầm Thiên Thu

Được tín nhiệm bởi Đền Thánh Ars,
Pháp, Knights of Columbus sẽ mang trái
tim Thánh John Vianney đến Boston từ
ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5.
Dưới đây là lịch viếng:
Thứ ba, ngày 30 tháng 4
Cathedral of the Holy Cross I Boston
Giờ viếng: 3pm-10pm
Thánh lễ 7pm
Thứ tư, ngày 1 tháng 5
Archdiocesan Pastoral Center I Braintree
Giờ viếng: 8am-3pm
Thứ tư, ngày 1 tháng 5
St. John Paul II Shrine of Divine Mercy I Salem
Giờ viếng: 6pm-10pm
Thứ năm, ngày 2 tháng 5
Blessed Sacrament Church I Walpole.
Giờ viếng: 9am-6pm. Thánh lễ 8:30pm
bit.ly/Vianney19

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

