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
Cha Ixon Chateau
Trưởng Ban Mục Vụ:
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
617-955-3289

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền
575.494.8683
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

Phong Trào Cursillo Boston Việt, Liên Nhóm St. Bernadette
Maria Madalena Lê Ngọc Lan
781.885.0412
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

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 VI Phục Sinh

26 tháng 5 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 25/5
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 26/5
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 27/5
9:00AM – Anh
Thứ Ba 28/5
9:00AM – Anh
Thứ Tư 29/5
9:00AM – Anh
7:30PM – Anh
Thứ Năm 30/5
9:00AM – Anh
12:10PM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Sáu 31/5
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 1/6
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 2/6
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29 "Thánh Thần và chúng tôi xét
rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy
điều cần kíp".

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Candida Fontes (10th Anniversary)
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Ruben and Susana Chaneco
Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh
Special Intention for Michael Smith
Thánh Matthias, Tông Đồ
Mass of Thanksgiving
Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lễ Thăng Thiên
Chúa Thăng Thiên
Lễ Thăng Thiên tại St. Mary‘s
Lễ Thăng Thiên
Lễ Thăng Thiên
Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh
Patrick Maloney
Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Manuel Veiga (7th Anniversary)
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Nwamalubia Catherine
Umeonwujiobi

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 5
Đọc sách: Le Hong-Dung, Chu Minh Trí
Cho Rước lễ: Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc
Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên
 Chúa Nhật, ngày 2 tháng 6
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Trần Ngọc Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết
Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu
Trang 2

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23 “Người chỉ cho tôi thấy
thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống.”
Bài Phúc Âm: Ga 14, 23-29
"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì
Thầy đã nói với các con.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán
cùng các môn đệ rằng: "Ai
yêu mến Thầy, sẽ giữ lời
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu
mến người ấy, và Chúng
Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy,
thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là
của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã
nói với các con những điều này khi còn ở với các con.
Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến
nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều,
và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói
với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban
bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con
không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao
xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các
con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các
con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về
với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với
các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các
con tin".
Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến
dạy dỗ chúng con, để chúng con biết yêu Chúa một
cách chân tình, biết trung thành thực thi giáo huấn của
Chúa vì tình yêu mến chứ không phải do sợ hãi bó buộc.
Chỉ có một điều làm chúng con lo lắng băn khoăn là
chúng con sợ làm buồn lòng Chúa mà thôi. Amen.

Randolph, MA
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LỄ VẬT

LỄ Chúa Thăng Thiên

Nến Thánh thắp trong tuần này là để
tưởng nhớ

Patrick & Kathleen Maloney
RAO HÔN PHỐI
LẦN III

Duy Le & Lan Nguyen
LẦN I

Trinh Dinh & Raymond Wang
QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$1,113

AM

$804

AM

9:00

$1,558

11:00AM

$806

Tổng

$4,281

7:30

Hỗ trợ Trường Công Giáo . . . . . . . . . . $2,552
Phụ quyên tuần này: Trợ giúp phí năng lượng
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường
2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$19,979
Xin qu{ 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.

Lễ Trọng & Lễ Buộc
Thứ tư, ngày 29 tháng 5
7:30pm (Lễ Vọng - Anh) - Nhà thờ Thánh Bernadette
Thứ năm, ngày 30 tháng 5
9am (Anh)
12:10pm (Anh) - Nhà thờ Đức Mẹ Maria
7:30pm (Việt) - Nhà thờ Thánh Bernadette
[...] Trước khi Chúa về Trời, Chúa Giêsu phục sinh đã hứa với các
môn đệ: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế" (Ga 14,
18 ). Các tông đồ và Giáo hội luôn tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu
nối tiếp những công việc Ngài đã làm ở trần gian, kể cả những việc
kz diệu lạ lùng như xua trừ ma quỉ, chữa lành các bệnh hoạn tật
nguyền. Giáo Hội không còn bị đóng khung ở một nơi chốn như
Galilêa, Giuđêa, hay Giêrusalem, hay chỉ nằm trong một không
gian hạn hẹp, mà Giáo Hội tung ra khắp muôn nơi để rao giảng và
loan báo Tin Mừng cho mọi dân, mọi nước, không loại trừ bất cứ
ai, bất cứ người nào, bất cứ dân tộc nào. "Vậy anh em hãy đi làm
cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh
Thần" ( Mt 28, 19 ) *...+.
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm
Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ Thánh
Bernadette. Để đăng k{ 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.

$30,911

Café Thánh Bernadette: Xin mời cộng đoàn

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Giờ Làm Việc Mới
Thứ hai - thứ năm
Thứ sáu

9am-3pm
Nghỉ

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.

Trang 3
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Bình an Chúa ban
*…+ Hoa trái của Tin Mừng là bình an, thứ bình an do
Thiên Chúa ban tặng chứ không phải đến từ thế gian. Có
nhiều người lầm tưởng bình an là những cảm giác yên
hàn, mọi chuyện xuôi đẹp, không có chông gai, chiến
tranh, thập giá. Đây không phải là thứ bình an đích thực.
Nó tuz thuộc vào ngoại cảnh. Nó không phải là thứ bình
an mà Đức Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ trong bữa
tiệc ly. Bình an Chúa ban luôn có bóng hình thập giá.
Danh ngôn thế giới có câu “Nemo dat quod non habet”
– Không ai cho kẻ khác điều mình không có. Vậy thì làm
sao Đức Giêsu lại có thể có được an bình để trao ban
cho các môn đệ khi mà trước mắt Ngài là những đau
thương và ngăm đe của khổ hình thập giá, cùng với
muôn sự ruồng bỏ dể duôi của bao người?
Có lẽ chỉ khi nhìn vào Đức Giêsu trong thời điểm đối
diện với những gian nan thử thách, chiến đấu cam go,
người ta mới thấy rõ hơn sự bình an sâu thẳm mà Ngài
để lại cho các môn đệ như món gia bảo cuối đời. Đây là
thứ bình an nội tại, một thứ bình an được kết tinh nhờ
sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, thế nên, dù bóng cao
thập giá có mịt mùng thì hồn Ngài vẫn là nguồn sáng cho
nhân loại.
Một khi có được sự hiệp thông với Thiên Chúa thì dù
gặp thành công hay thất bại, may mắn hay rủi ro, giàu
có hay khó nghèo, chống đối hay ủng hộ, đều không làm
người ta xao xuyến, nhát đảm, hoặc bất an. Còn khi
bước sai lệch nẻo đường đến với Thiên Chúa thì dù
muôn sự tưởng như thuận buồm xuôi gió hay an nhàn
vô sự, tâm hồn vẫn mãi bất an cho đến khi tìm lại được
ơn giao hoà.
“Ta để lại bình an cho các ngươi; Ta ban bình an cho các
ngươi” (Ga 14:27a). Hẳn là Chúa Giêsu muốn nói đến sự
bình an mà Ngài sẽ mang lại cho con người qua mầu
nhiệm thập giá. Bởi vì bấy lâu nay, kể từ ngày Adong Eva
sa ngã, nhân loại mãi sống trong tội, chạy theo những
đam mê thế tục, để cho những tên giặc xác thịt khuấy
động và làm bất an tâm hồn. Nay qua cuộc khổ nạn đau
thương của Chúa Giêsu mà an bình được ban xuống cho
Trang 4

nhân loại. Chiếc cầu giao hoà giữa trời cao với đất thấp
được lập nên nhờ thập giá.
Biết bao bạo động, chiến tranh sảy ra đều phát xuất từ
những dục tính xấu xa nơi tâm hồn người ta. Muốn dẹp
chiến tranh bạo động trước hết phải học chế ngự những
mầm mống nổi loạn của trí lòng. Muốn chế ngự được
những mầm mống đó không thể không có sự trợ lực của
hy sinh, khổ giá. Nhưng điều kz lạ mà Tin Mừng Đức Kitô
mang cho con người lại là chính khi đón nhận khổ giá thì
bình an và sự sống lại phát sinh dồi dào.
Những lời sau đây trích trong sách “Gương Chúa Giêsu”
đáng để chúng ta suy gẫm giữa bao vinh nhục, thăng
trầm của cuộc sống:
Đời hứa bình an cho những ai phụng sự đời. Nhưng thứ
bình an nền tảng ở tiền tài, sắc dục, kiêu ngạo… đã đánh
lừa những người theo đuổi nó, và nó đã tiêu tan đi như
giấc mộng đẹp.
Trái lại, bình an thực nền tảng ở một lương tâm thanh
thản. Nó hệ tại biết kìm hãm ước muốn, biết tự thoát,
khiêm nhường, hơn là thoả mãn dục vọng, ăn trên ngồi
trốc.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thứ Bình an của Chúa,
thứ bình an mà người đời không thể cho được, để chúng
con được thư thả mà phụng thờ Chúa và được hạnh
phúc an nghỉ trong Chúa cho đến muôn đời.
Thành tâm tuân giữ luật Chúa, bước theo Đức Kitô như
Ngài đang “tiến đến với Cha” (Ga 14:28), dù bước tiến
đó đầy chông gai, thử thách, và đau đớn xác thân, chắc
một điều: an bình, niềm vui, và sự sống chính là phần
thưởng cho những người môn đệ tín trung.
Suy niệm của Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn
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THÔNG TIN

Ban Kế Hoạch Mục Vụ
Buổi họp đầu tiên của Ban Kế Hoạch Mục Vụ đã diễn ra
vào thứ ba, ngày 7 tháng 5 tại Giáo xứ St. Mary‘s gồm có
các thành viên: Fr. Phil McGaugh, Vannette Bastien, Fosy
Claude, Marie Louise Greenidge, Pat Jackson, Madjany
Lamour, Tuan Nguyen, Chisom Nwazojie, Patty O’Connor,
Debbie O’Donnell, Mathew Pham, Michaele Sylvestre và
Truong Tran.
Nhiệm vụ của ban này là lập nên kế hoạch định hướng
cho Liên giáo xứ chúng ta trong ba năm tới. Buổi họp đầu
tiên tập trung vào Mục đích và Quá trình (mục đích của
chương trình Disciples in Mission, mục đích của mỗi giáo
xứ và quá trình thực hiện trong năm tới). Buổi họp tiếp
theo sẽ vào ngày 11 tháng 6 tại St. Bernadette‘s với đề tài
là Thăm Dò Môi Trường.

Forming Disciples in Mission (Đào Tạo
Môn Đệ Cho SỨ Mệnh)
Forming Disciples in Mission là hội thảo kéo dài một hay

hai buổi nhằm hỗ trợ các thành viên trong một Liên
giáo xứ trong việc đạt được ngôn ngữ chung và
những kỹ năng cần thiết cho việc truyền giáo. Trong
các buổi hội thảo, các tham dự viên sẽ học hỏi về việc
chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và đào tạo môn đệ, tìm
hiểu thế nào là một giáo truyền giáo và thảo luận về
những cách cụ thể để truyền giáo trong đời sống giáo
xứ.
English: Forming Disciples This workshop is June 12
& 13 from 5:30 PM - 9:00 PM.
St. Edith Stein: 71 E. Main Street in Brockton

Tái Chế Các Hộp Mực
Xin qu{ 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
Đến nay giáo xứ đã quyên được $2,524 từ chương
trình này.

Ban Mục Vụ
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

Trưởng Ban Chấp Hành

617-955-3289

nguyentuan242@gmail.com

Giuse Trần Phúc Tùng

Phó Nội Vụ

508-468-7871

Tung1958@gmail.com

Giuse Trần Ngọc Thanh

Phó Ngoại Vụ

508-488-8400

ThanhKatrinaTran@hotmail.com

Đaminh Trần Chí Hiếu

Thư K{

617-939-6753

papytran@yahoo.com

Anna Chu Kim Linh

Thủ Quỹ

781-600-5196

linhchu@hotmail.com

GB Nguyễn Quốc Thông

Trưởng Ban Phụng Vụ

781-821-0212

daklakjn@yahoo.com

Luca Lê Bình (Bruce)

Trưởng Ban Tiếp Tân

617-899-0032

lebruce83@yahoo.com

Giuse Lê Trí Đức

Trưởng Ban Thông Tin

781-473-0216

email@ducle.info

Têphano Trần Công Luận

Trưởng Ca Đoàn

617-448-5731

emeved@yahoo.com

Giuse Trần Văn Thành

Trưởng Ban Việt Ngữ

617-910-9113

thanh.tran@bc.edu

Teresa Ngô Huyền

Trưởng Ban Giáo L{

575-494-8683

hngo1993@gmail.com

Đôminicô Trần Phi Hùng

Trưởng Ban Bảo Trì

617-435-1806

linda.nguyen@verizon.net

Phêrô Lê Hòa

Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi

617-372-5305

phoale@gmail.com

Maria Võ Nguyên Tường Vi

Trưởng Ban Ẩm Thực

781-353-1145

vv02090@gmail.com

Phêrô Trần Ngọc Ánh

Ban Cố Vấn

Joachim Trần Phúc Trưởng

Ban Cố Vấn

781-784-6499

tptran47@comcast.net

Phêrô Trần Công Thành

Ban Cố Vấn

857-204-7602

petercongtran@hotmail.com

atran1210@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 qu{ 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

