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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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 29/6

Bài Ðọc I: 1 V 19, 16b. 19-21 "Êlisê đi theo Êlia".
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THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6
Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy
Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phúc
Tùng, Trần Ngọc Thanh, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 7 tháng 7
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên, Vũ Văn
Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan
Trang 2

Bài Ðọc II: Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18 “Anh em được kêu gọi
để được tự do.”
Bài Phúc Âm: Lc 9, 51-62
"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy
đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này,
Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những
người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường
vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người.
Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi
lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan
thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến
lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người
quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần
trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết,
nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng
khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu
tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng:
"Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có
chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta".
Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước
đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết;
phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người
khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng
cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa
Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng,
thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết rùng rợn,
khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn ung dung, tự tin và
bình thản. Tấm lòng nhân hậu của Chúa vẫn không bị mất
đi vì sự cau có, nóng giận của các môn đệ và thái độ bất
kính của dân miền Samari. Xin Chúa cho chúng con biết
học gương Ngài. Luôn có cái nhìn bình thản và một tấm
lòng nhân ái. Ðể trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời,
chúng con biết xử sự khôn khéo và khoan dung như
Chúa. Amen.

Randolph, MA
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LỄ VẬT

THÔNG TIN

Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

John Baptiste
Hua Van Nhut

Thuê Phòng Ngủ Trung Tâm La Salette

QUYÊN GÓP

Năm nay Đại Hội Thánh Mẫu La Vang sẽ tổ chức vào ngày 26 và
27 tháng 7. Như những năm trước, trung tâm La Salette sẽ
dành riêng 50 phòng ngủ để cho thuê. Sẽ có phòng 1 giường
đơn (twin size) cho 1 người với giá $55 và có phòng 2 giường
đơn cho 2 người với giá $110. Nhận phòng lúc 10 giờ sáng thứ
sáu 26/7 và trả phòng lúc 3 giờ chiều thứ bảy 27/7. Nếu qu{ vị
nào muốn thuê phòng, xin liên lạc gấp với các anh chị trong Ban
Điều Hành để đăng ký sớm kẻo hết phòng. Xin cám ơn.

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600

Lễ Mừng Kính Thánh Bernadette

Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$1,132

7:30AM

$909

AM

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9, 2019
Nhà thờ Thánh Bernadette
Xin qu{ vị dành ngày này để đến dự lễ mừng kính
Thánh Bổn Mạng của Giáo Xứ chúng ta
Các thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ thêm

9:00

$1,567

11:00AM

$1,014

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ không làm việc vào thứ năm, ngày

Tổng

$4,622

4 tháng 7—Independence Day

Truyền Bá Phúc Âm. . . . . . . . . . . . $1,898
Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Trường Công
Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường
$30,911

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$22,023
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.
“Cho đi là mình chia sẻ
những cái mình quý trọng
chứ không phải để làm nhẹ
bớt đi những cái dư thừa.”
Thánh Têrêsa Calcutta

Hãy Góp Ý Giúp Cho Kế Hoạch Cải Thiện Sức
Khỏe Cộng Đồng Của Randolph!
Năm 2018, Sở Y Tế Randolph phối hợp cùng Ủy ban Quy hoạch
Khu vực Đô thị hoàn tất một cuộc Đánh giá Nhu cầu Sức khỏe
Cộng đồng (gọi tắt là CHNA). CHNA của Randolph đã xác định
các thế mạnh của cộng đồng và những khu vực có nhu cầu chăm
sóc sức khỏe lớn nhất. Dựa trên thông tin này, Randolph hiện
đang lập một Kế hoạch Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (gọi tắt là
CHIP). CHIP của Randolph sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm thực
hiện tầm nhìn của cộng đồng về cải thiện sức khỏe. Những
khuyến nghị này không chỉ là về phòng mạch của bác sĩ và cách
cộng đồng và những con đường, tòa nhà và dịch vụ của cộng
đồng có thể cải thiện sức khỏe và sự an lành của các cư dân sinh
sống tại đó.
Để bảo đảm CHIP phù hợp với tầm nhìn của cộng đồng về một
Randolph khỏe mạnh hơn, chúng tôi muốn nghe { kiến của qu{
vị! Xin qu{ vị hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách trả lời khảo sát này.
https://mapc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0I19I1zpmDspW7j
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Phát quang lộ trình lên thiên đàng.

T

rước khi đường siêu tốc có thể xây dựng, toàn thể
những công nhân phải làm sạch con đường. Đôi khi
những cây cối phải được cắt bỏ, những hòn đá phải được
di chuyển đi và những ngọn đồi phải được san cho bằng.
Bất cứ những cái gì cản trở trên con đường xa lộ đều phải
được chuyển đi.
Chúa Giêsu có một điều gì giống như thế, khi Ngài mời gọi
mọi người trở nên môn đệ của Ngài. Ngài trông đợi họ
chuyển đi tất cả những gì cản trở trong cuộc sống của họ
trên con đường theo Người. Lời tuyên bố khó hiểu của
Ngài: "Hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết". Không có nghĩa là
Ngài chống đối việc chôn cất những người thân yêu của
chúng ta. Một { nghĩa khi Ngài tuyên bố, có nghĩa là những
ai loại bỏ Người thì cũng giống như những người chết kể
từ khi họ loại trừ Chúa của sự sống, nhưng đó cũng là cách
mà Chúa Giêsu nói, là chúng ta phải quyết định không có gì
quan trọng hơn việc trung thành với Người.
Bài đọc đầu tiên của ngày hôm nay miêu tả một thời kz của
Cựu Ước, qua đó một con người đã phải làm một quyết
định. Cái áo choàng của Êlia là một biểu hiệu chức vụ tiên
tri của người. Khi ông khoác nó lên cho Êlisa, ngài muốn
mời gọi Êlisa kế tục ông như là một tiên tri trong Israel.
Êlisa có vẻ do dự mất một lúc. Ông ấy đã nghĩ về cha mẹ
của mình. Ông ta đã làm gì? Sự tự do đã cho phép ông làm
một quyết định riêng cho chính mình. Một quyết định
mạnh mẽ đã bùng cháy bên trong trái tim ông. Ông đã giết
bò, chẻ cày ra làm củi để nướng bò. Điều đó có nghĩa là
ông đã từ bỏ những gì có { nghĩa cho đời sống của ông.
Ông đã gặp mọi người để từ biệt họ, bỏ mọi sự để đi theo
Êlia. Chúng ta phải nói rằng ông đã thiêu cháy cái cầu đằng
sau mình.
Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta làm cùng một công việc
như thế để đi theo Người cách cởi mở. Tại phép rửa, Ngài
đã đặt một áo trắng trên chúng ta. Đó là một biểu tượng
có nghĩa chúng ta là một dân mới với một đời sống mới,
một đời sống của sự tự do thật. Chúa Giêsu muốn tất cả
chúng ta phải giải phóng tất cả những chướng ngại để làm
viên mãn ơn gọi làm môn đệ của chúng ta nhưng sự tự do
là một thực tại phức tạp. Chúng ta sống trong một xã hội
tự do nhưng những ngày này chúng ta làm chứng phải chịu
Trang 4

đựng sự lạm dụng tự do, xã hội chúng ta đã thần thánh hóa
câu “sự tự do chọn lựa", điều đó có đúng không khi chọn
lựa phá thai, tước đoạt quyền được sống của kẻ khác. Thật
sự một thượng nghị sĩ Hoa Kz ngày xưa đã tuyên bố như
giáo điều; "Sự tự do chọn lựa là nền tảng nhất của con
người". Ông ta sai –một cái sai chết người. Ý kiến của ông
ta về sự tự do thì không phải những gì Chúa Giêsu đã dự
định cho chúng ta.
Loại tự do mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta là vì
tình yêu. Chúa Giêsu không cưỡng bách chúng ta làm môn
đệ của Người, dâng hiến cho Người, để yêu mến Người
trên hết mọi sự và trên hết mọi người. Ngài ban cho chúng
ta sự tự do để chọn lựa bởi vì tình yêu mà bị cưỡng bách
thì không phải là tình yêu nữa.
Trung thành với những { tưởng của Chúa Giêsu là Thánh
Phaolô, đấng đã dạy chúng ta rằng; "Chúng ta đã được kêu
gọi để sống trong sự tự do nhưng không phải sự tự do để
tháo thứ cho xác thịt". Sự tự do tháo thứ này thật sự là một
nô lệ. Nếu chúng ta nghiện rượu, chúng ta sống tình dục
không hợp pháp, chúng ta tham lam hoặc giận dữ, thì
chúng ta không tự do. Những vấn đề nhu cầu không bị
chôn vùi đâu. Khi chúng ta cho phép môt thói quen lớn lên,
một tính kiêu ngạo hoặc một tính ích kỷ điều khiển chúng
ta, chúng ta đang lạm dụng sự tự do của chúng ta. Tội lỗi là
một thứ nô lệ và đối đầu với tự do.
Trong lời tuyên xưng Thánh Thể của chúng ta, chúng ta
nhận biết rằng Chúa Giêsu đã trả một giá đắt cho sự tự do
của chúng ta: "Lạy Chúa, bằng Thánh Giá và sự Phục Sinh
của Người, Ngài đã thiết lập sự tự do cho chúng ta". Chúa
Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, để với { chí tự do
chúng ta có thể yêu mến Người một cách cởi mở.
(Trích trong 'Mở Ra Những Kho Tàng' - Charles E. Miller)

Randolph, MA
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Những Linh Mục Khoa Học Gia Kiệt Xuất
Copernicus (1473–1543): Bạn còn nhớ Copernicus
chứ?! Vị linh mục Công giáo hành nghề y và rồi bước
sang lĩnh vực thiên văn để phát triển l{ thuyết mặt trời
là trung tâm (heliocentrism). Ngài khám phá ra rằng
trái đất không phải là trung tâm vũ trụ cũng như của
Thái dương hệ. Người ta cho rằng ngài chịu chức linh
mục sau này. Sự đóng góp của ngài cho ngành thiên
văn đã thay đổi lĩnh vực này và thế giới.
Georges Lemaître (1894–1966) Vị linh mục người Bỉ và
là cha đẻ của thuyết “vụ nổ lớn” (Big Bang Theory).
Linh mục Lemaitre là người đương thời với Einstein và
ngài cũng phát triển công trình của mình dựa vào L{
thuyết tương đối của Einstein. Linh mục Lemaitre cũng
có thời gian làm Giám đốc Hàn lâm viện Giáo hoàng về
Khoa học.
Giuseppe Mercalli (1850–1914) Là linh mục, nhà núi
lửa học và là Giám đốc Đài quan sát Vesuvius, người
được nhớ đến qua “thang đo Mercalli” (Mercalli scale)

để đo động đất vẫn còn được dùng ngày nay. Vâng!
Người Công giáo không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu
khoa học nào, ngay cả núi lửa và động đất.
Trích http://conggiao.info/11-linh-muc-khoa-hoc-giakiet-xuat-d-34377

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.

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

9am-3pm
Nghỉ

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

lindahungvuvu@gmail.com

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

Xin mời quý vị vào xem website mới của giáo xứ

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

Việt: thanhbernadette.com
Anh: stbernadette.us
Mobile friendly
Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

