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 1:00PM. 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.

Mình Máu Thánh Chúa Kitô

23 tháng 6 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 22/6
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 23/6

Bài Ðọc I: St 14, 18-20 "Ông mang bánh và rượu tới".

7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 24/6
9:00AM – Anh
Thứ Ba 25/6
9:00AM – Anh
Thứ Tư 26/6
9:00AM – Anh
Thứ Năm 27/6
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 28/6
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 29/6
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 30/6
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
John và Joseph Odenweller
Chúa Nhật Kính Mình và
Máu Chúa Kitô
Lễ Như Ý
Thánh lễ
Giáo dân Thánh Bernadette
Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita,
lễ trọng
Lễ Xin Chữa Lành
Thứ Ba Tuần XII Thường Niên
Birthday Blessings for Dorothy
McLaughlin and Susan Murray
Thứ Tư Tuần XII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu,
lễ trọng
James E. McElroy (36th Anniversary)
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô,
Tông Đồ, lễ trọng
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Giáo dân Thánh Bernadette
Chúa Nhật XIII Thường Niên
Anna Martignetti
Thánh lễ
Gerald Cruz (1st Anniversary)

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6
Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên
Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần
Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức
 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
Trang 2

Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống
anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.”
Bài Phúc Âm: Lc 9, 11b-17
"Tất cả đều ăn no nê.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên
Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy
khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng:
"Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các
làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn,
vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với
các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời:
"Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi
chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này".
Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ
rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi
người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi
xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con
cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát
cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất
cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai
thúng miếng vụn còn dư lại.
Ðó là lời Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng
năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh
Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao
la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng
con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân.
Amen.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Rose Haley
được yên nghỉ muôn đời.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU

THÔNG TIN

Vừa đưọc tin buồn Ông Ngoại của anh Trịnh
Ngọc Khiết, thành viên của Ca Đoàn Giáo
Xứ Thánh Bernadette, là cụ Ông Phêrô
Trịnh Đình Thi vừa mới qua đời ngày 18
tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 16 tháng 5
năm Kỷ Hợi tại Randolph, Massachusetts
hưởng thọ 93 tuổi. Toàn thể Ban Mục Vụ
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ
Thánh Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu
với gia đình anh Trịnh Ngọc Khiết cùng toàn
thể tang quyến.
Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ thương và
sớm đưa Linh Hồn cụ Phêrô về hưởng Nhan
Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
Giáo Xứ Thánh Bernadette

Khóa Virtus Tiếng Việt
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6
Lúc 10:30am tại Trường giáo lý
Xin đăng ký tại https://www.virtusonline.org/virtus/
reg_list.cfm?theme=0

Lễ Mừng Kính Thánh Bernadette
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9, 2019
Nhà thờ Thánh Bernadette
Xin quý 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

Tháng Sáu Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$885

7:30AM

$2,118

9:00AM

$1,634

11:00AM

$880

Tổng

$5,518

Trợ Giúp Năng Lượng. . . . . . . . . . . . $2,399
Phụ quyên tuần này: Truyền Bá Phúc Âm
Phụ quyên tuần sau: Hỗ Trợ Trường Công
Giáo
2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$22,023
$30,911

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là
kính nhớ tình thương của Thiên
Chúa. Tình thương cứu độ của
Thiên Chúa được tỏ bày nơi con
người Đức Giêsu và nhất là trong
cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu
là hình ảnh rõ nét nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của
Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối
cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Hội Thánh đã minh định việc
sùng kính cách đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu, và việc tôn thờ này
như là một trong những điều nòng cốt của đức tin Kitô giáo. Bởi
trong việc sùng kính Thánh Tâm, đức tin Kitô giáo vẫn giữ được tính
nguyên tuyền của nó, vì việc sùng kính này dẫn đưa con người tới
Chúa Ba Ngôi nhờ sự kết hợp với Trái Tim của Chúa Kitô. Việc tôn
thờ này chính yếu hướng đến một Tình Yêu của mọi tình yêu – Tình
Yêu chịu đóng đinh và chết cho người mình yêu. Ngoài ra, việc tôn
thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng kêu mời chúng ta bắt chước Người
trong sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và rộng rãi trao ban tình
thương cho hết thảy mọi người.

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

“Phải vận dụng mọi sản phẩm tài trí nhân loại vào việc phụng
sự Thiên Chúa và Đức Mẹ. Phải lợi dụng mọi tiến bộ cho vinh
quang Chúa.” - Thánh Maximillianô Kolbe
Trang 3

Mình Máu Thánh Chúa Kitô
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Tất cả đều ăn no nê
Hôm nay, tôi bỗng chợt nhớ đến một kinh nghiệm sống
trong gia đình và thường được lặp đi lặp lại mãi trong thời
gian tôi 5-7 tuổi. Cứ mỗi lần mẹ tôi làm bánh hay cha tôi
tát các mương đìa quanh nhà bắt cá thì tôi thèm thuồng
ngồi bên nồi bánh vừa chín hoặc tiếc nuối những rổ tôm
cá. Thèm thuồng vì rổ bánh chín mà mình muốn ăn nhưng
mẹ tôi lại cứ lấy đi phân chia, bảo tôi đem cho người này
người nọ, hoặc hối tiếc những con tôm, con cá mà mẹ tôi
bắt đem cho các gia đình hàng xóm, những người cần đến.
Mỗi lần bảo tôi mang đi cho người khác thì tôi không muốn
cho đi, bấy giờ mẹ tôi lại bảo: “Con ạ, mình giữ lại ăn thì
hết mà cho người ta ăn thì còn mãi”. Tôi không bao giờ
quên lời nói đơn sơ này đi kèm với chính hành động chia
bánh, chia cá cho những người xung quanh.
Hôm nay đọc lại đoạn Tin Mừng của lễ Mình Máu Thánh
Chúa, kinh nghiệm gia đình tôi đã trải qua và nhất là lời giải
thích của mẹ tôi: “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn”.
Một lần nữa lại xuất hiện và giúp tôi phần nào hiểu thêm
kinh nghiệm mà các tông đồ đã trải qua ngày xưa trong
biến cố được kể lại trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa
đọc qua. Vào thời điểm của biến cố, chắc chắn các tông đồ
đã được nhìn thấy nhiều việc làm của Chúa Giêsu để thực
hiện tình thương đối với con người. Những lời nhắn nhủ
dạy bảo của Chúa đã đánh động các ngài là sẽ không được
sống ích kỷ, không được mơ ước vinh quang, danh vọng,
địa vị cho bản thân khi theo Chúa. Thế nhưng, khi phải đối
diện với một nhu cầu cụ thể của muôn người đang theo
Chúa mà bị đói thì các ngài có phản ứng tránh né, thoái
thác, không muốn hy sinh làm một cái gì đó để giúp vào.
Các ngài đã nhắc khéo Chúa cho đoàn người ra về để họ tự
lo giải quyết lấy vấn đề ăn uống. Chúa Giêsu đã làm ngược
lại, Ngài ra lệnh: “Các con phải cho họ ăn”. Làm đồ đệ của
Chúa, nhất là trong địa vị các tông đồ thì càng không thể
chối từ trước lời mời gọi của tình bác ái liên đới. Và không
để các tông đồ sống trong một thái độ tiêu cực lâu hơn
nữa. Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông cộng tác vào công việc
cho đi của Ngài. Trước hết, bằng việc chịu cực một chút,
dấn bước hơn một chút để ra khỏi cái tôi ích kỷ, để tổ chức
đám đông ngồi xuống bãi cỏ thành từng nhóm cho có trật
tự.
Trang 4

Chắc chắn, đây cũng là một công việc khá phức tạp so với
phương tiện thời đó. Phức tạp hơn là việc rửa chén quét
nhà, rót cho người khách một ly nước, dù chỉ là một ly
nước lã, nếu phải ly nước trà lại càng phải hy sinh nhiều
hơn nữa… Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ cầm lấy bánh
và cá mà Ngài vừa chúc phúc để đem phân phối cho dân
chúng. Như mẹ tôi đã bảo tôi đem bánh, đem cá đi cho
người xung quanh để họ cũng được hưởng một bữa ăn
ngon như nhà tôi lúc tát đìa hoặc làm bánh. Cử chỉ Chúa
Giêsu thực hiện và được mô tả trong đoạn Phúc âm của
thánh Luca hôm nay loan báo cho các môn đệ là Chúa sẽ
thiết lập Bí tích Thánh Thể sau này. Chắc chắn sau kinh
nghiệm sống với Chúa, các tông đồ hiểu được bí quyết sâu
xa của Bí tích Thánh Thể, hy sinh chính bản thân mình như
Chúa để nên của ăn đem lại hạnh phúc vui mừng cho anh
chị em.
Chúng ta có thể nói, mừng lễ kính Mình Máu Chúa hôm nay
như là ôn lại một kinh nghiệm gia đình, kinh nghiệm đại gia
đình Giáo Hội của chúng ta. Bí tích Thánh Thể là trung tâm
trong đời sống của mỗi người chúng ta cũng như là trung
tâm của sinh hoạt Giáo Hội. Mỗi người chúng ta cũng như
toàn thể Giáo Hội đều được mời gọi ôn lại kinh nghiệm gia
đình mà Chúa Giêsu đã thực hiện với các tông đồ ngày xưa,
Ngài mời gọi các tông đồ hãy cộng tác với Ngài để cho đi,
cho đi chính Ngài, cho đi chính bản thân của họ. Mỗi người
chúng ta hôm nay cử hành lễ Mình Thánh Chúa, chúng ta
cũng được mời gọi cho đi chính mình như Chúa đã cho đi.
Chúng ta tôn thờ sự hiện diện của Chúa không đủ, chúng ta
còn phải để cho Chúa sống trong chúng ta, để Chúa cho đi
trong chúng ta và chúng ta được mời gọi cho đi như Ngài.
Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta, để chúng ta cho đi
trong tình thương bác ái, để chúng ta được sống như Chúa
và cử hành Bí tích Thánh Thể mỗi ngày như Chúa.
(Trích trong ‘Hãy Ra Khơi’)

Randolph, MA
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Thư Mời

Tái Chế Các Hộp Mực

Kính Thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

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
Thùng cho các hộp mực được để tại sảnh ra vào nhà thờ
và trường giáo lý.

Ban Mục Vụ trân trọng kính mời quý ông bà và anh
chị em nán lại sau Thánh Lễ ngày 30 tháng 6 để dự
buổi tiệc mừng Cha Quản Nhiệm. Tháng sáu này là
tròn một năm Cha đã đến với cộng đoàn của chúng
ta. Đồng thời cũng là tháng bổn mạng và kỷ niệm 21
năm nhậm chức linh mục của Ngài.
Để cho buổi tiệc được thực hiện thành công tốt đẹp,
Ban Mục Vụ xin trân trọng kêu gọi sự giúp đỡ và chia
sẻ của quý vị. Quý vị có thể đóng góp bằng cách tình
nguyện nấu những món ăn cho buổi tiệc, hoặc ủng
hộ tài chánh để Ban Tổ Chức có được ngân khoản để
chi phí trong việc cung cấp thực phẩm. Ban Mục Vụ
ước mong sự hưởng ứng và hợp tác của quý vị, để
chúng ta cùng nhau chúc mừng Cha Quản
Nhiệm. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên lạc:
Chị Vi
781-353-1145
Anh San
781-475-2398
Chị Mỹ Linh 617-820-0784
Chị Mai
781-801-6030

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

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.

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 Ký

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 Lý

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

Xin mời quý vị vào xem website mới của giáo xứ

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

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

