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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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.

Chúa Nhật XIV Thường Niên

7 tháng 7 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 6/7
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/7
7:30AM – Anh

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c "Ðây Ta khiến sông bình an chảy
vào nó".

9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 8/7
9:00AM – Anh
Thứ Ba 9/7
9:00AM – Anh
Thứ Tư 10/7
9:00AM – Anh
Thứ Năm 11/7
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 12/7
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 13/7
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 14/7
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Giáo dân Thánh Bernadette
Chúa Nhật XIV Thường Niên
Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ của hai
giáo xứ
Thánh lễ
Nwamalubia Catherine
Umeonwujiobi
Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
Mass of Thanksgiving for
Sindelia Joseph
Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên
Kathleen Maloney
Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Bênêdictô, Viện Phụ, lễ nhớ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên
Al Sumption, Jr. (7th Anniversary)
Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ của hai
giáo xứ
Chúa Nhật XV Thường Niên
Lễ Như Ý
Giáo dân Thánh Bernadette
Lễ Như Ý

THỪA TÁC VIÊN
 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
 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 7
Đọc sách: Chu Minh Trí, Le Hong-Dung
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu, Trần Ngọc
Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai
Trang 2

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18 “Tôi mang trong mình tôi những
dấu thánh của Chúa Giêsu.”
Bài Phúc Âm: Lc 10, 1-9
"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai
các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành
và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng:
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin
chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi.
Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con
đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào
hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói:
'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì
sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không,
sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà
đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công.
Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy
ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân
trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến
gần các ngươi'.
,"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con,
thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành
các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi
trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này:
Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy,
thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa
Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng
con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như
luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn
rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có
thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì
các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì
tên các con đã được ghi trên trời".Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

RAO HÔN PHỐI

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

LẦN I

xin chúc mừng các em

Melissa Lefevre &
Carlos Monteiro

Anton, Jeffrey Bao Ho
Paul, Thanh Quoc Mai
Mary, Mi Hai Nguyen
Teresa, Mia Pham

LỄ VẬT

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

Bánh và Rượu tuần này là để tưởng nhớ

Al Sumption, Jr.
Nến Thánh thắp trong tuần này là để
tưởng nhớ

Patrick and Kathleen Maloney

QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
PM

4:00

$573

7:30AM

$888

9:00AM

$1,645

11:00AM

$882

Tổng

$3,988

Lời cảm tạ
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Mẹ
Maria, tôi xin được chân thành tri ân tất cả ông bà anh chị
em và các em thiếu nhi rất thân mến, đã thương cầu
nguyện, cầu chúc, và cùng chung vui trong ngày kỷ niệm 21
năm thụ phong linh mục, ngày bổn mạng, và ghi nhớ một
năm đến phục vụ cộng đoàn, vừa qua. Xin tri ân đặc biệt
Ban Chấp Hành, toàn Ban Mục Vụ, ban ẩm thực, ca đoàn,
và tất cả những ân nhân đã góp công, góp sức, góp của cho
bữa tiệc mừng thật long trọng và ấm cúng. Xin Chúa trả
công bội hậu cho tất cả. Và xin tiếp tục cùng cầu nguyện
cho nhau để mọi người yêu thương gắn bó và phục vụ nhau
một ngày một hơn.
Lm Antôn Bùi Kim Phong

THÔNG TIN

Thuê Phòng Ngủ Trung Tâm La Salette

Hỗ Trợ Trường Công Giáo. . . . . . . . .$1,798
Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
$30,911

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$23,038

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

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 quý 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.

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
Trang 3
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7 tháng 7 năm 2019

Ta sai các con
Chỉ có mình thánh Luca ghi lại việc sai phái bảy mươi hai môn
đệ đi trước sửa soạn cho Chúa Giêsu đến. Điều này phù hợp
với việc Chúa kéo dài cuộc hành trình trên đường về
Giêrusalem. Công tác của họ chỉ trong một thời gian hạn định,
nhưng trong lời huấn thị đưa ra cho họ, Chúa Giêsu đã đưa ra
những nguyên tắc căn bản áp dụng cho mọi thời. Trước hết
Ngài tỏ cho biết lý do của sự lựa chọn họ: lúa chín đầy đồng
mà thợ gặt lại ít. Trước khi thế gian nhận được sứ điệp họ
mang tới, họ và những người kế vị họ phải tha thiết cầu
nguyện với Chúa mùa gặt sai thợ đến. Đó là một lời cầu
nguyện mà mọi kẻ phụng sự Chúa Kitô phải dâng lên tự đáy
lòng mình. Lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa sẽ khiến
chúng ta cố gắng hoàn thành công tác mau chóng hơn, và
muốn được vậy cần phải có đông công nhân hơn.
*…+ Đoạn Kinh Thánh cho ta biết mấy điều hết sức quan trọng
về người truyền đạo cũng như thính giả.
1) Người rao giảng khi ra đi phải sẵn sàng chấp nhận sự hiểm
nguy "như chiên giữa bầy muông sói", nhưng họ cũng đừng
để cho lòng bối rối vấn vương vào những sự thế tục. Sứ giả
cần lên đường cách nhẹ nhàng.
2) Người rao giảng cần phải chú tâm vào bổn phận của mình,
đừng phí thời giờ vào những nghi lễ lạt lẽo vô vị, nhưng phải
ra đi như những con người được thúc giục bởi một động lực
cao cả. Đó không phải là dạy làm điều bất lịch sự nhưng là
người của Thiên Chúa không nên quay ngang hoặc trì trệ vì
những điều nhỏ nhặt đang khi những việc lớn chờ đợi kêu gọi
mình.
3) Người rao giảng không nên làm việc để kiếm tư lợi. Người
ấy nên ăn những món người ta dọn cho mình, không nên đi từ
nhà này qua nhà khác cố ý tìm nơi dễ chịu hơn, đầy đủ tiện
nghi hơn... Người thợ đáng lãnh tiền công, nhưng đầy tớ của
Đấng chịu đóng đinh không thể là một kẻ say mê lạc thú.
Ngay từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, người Kitô hữu đã được
Chúa Cứu Thế kêu mời thi hành sứ mệnh: "Hội Thánh nhân
danh Thiên Chúa hết sức kêu mời tất cả các giáo dân, hưởng
ứng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, hãy mau mắn, đại độ
và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô, Đấng giờ đây đang
thiết tha mời gọi họ. Ước gì giới trẻ hiểu rằng lời mời gọi của
Người được đặc biệt gởi tới họ và ước gì họ vui mừng quảng
đại đón nhận...
Đức Kitô muốn thông ban cho các môn đệ lòng can đảm trong
việc tông đồ nên khi Ngài nói "Ta sai các con" điều mà Thánh
Gioan Kim Khẩu chú giải: "Điều này đủ cho các ngươi được
can đảm, điều này làm cho các ngươi được tin tưởng". Các sứ
giả được can đảm vì ý thức rằng mình được Thiên Chúa sai đi,
như sau này Thánh Phêrô giải thích rõ ràng cho Thượng Hội
Đồng ông hành động như thế nhân danh Đức Giêsu Nagiarét,
"vì dưới gầm trời này không có danh nào khác khiến người ta
được cứu rỗi". Rồi thánh Grêgôriô Cả thêm vào để giải thích

Trang 4

huấn thị của Chúa: “Đừng mang bao bị giày dép, đừng chào
hỏi ai dọc đường,” Người rao giảng phải đặt niềm tin vào Chúa
tới độ dầu không trang bị cho mình những nhu cầu để sống,
vẫn xác tín rằng sẽ không thiếu… Truyền giáo đòi hỏi một sự
hiến thân bao gồm sự từ bỏ, thế nên Thánh Phêrô là người
đầu tiên thực hành lời dạy của Chúa và đã nói với người hành
khất ở Cửa Đẹp đền thờ: "Vàng bạc thì tôi không có". Thánh
Ambrôsiô thêm vào "không phải để phô trương sự nghèo khó,
nhưng đúng hơn để vâng phục lệnh Chúa, dường như Ngài
muốn bảo anh: Thấy tôi là một môn đệ của Đức Kitô mà anh
lại xin tiền à? Chúng ta có thể cho anh ta cái gì còn có giá trị
hơn vàng bạc nữa; quyền năng hành động nhân danh Chúa.
Tôi không có cái mà Chúa Kitô không cho tôi, nhưng tôi có cái
mà Ngài cho tôi: nhân danh Chúa Giêsu thành Nagiarét anh
hãy dậy mà đi"...
"Đừng chào hỏi ai dọc đường". Thánh Ambrôsiô tự hỏi "Sao lại
thế? Chúa lại bỏ qua một việc xã giao thường tình? Nhưng
phải để ý Chúa không bảo đừng chào ai nhưng bảo đừng chào
ai dọc đường, không thừa đâu!
Khi tiên tri Êlia sai tên đầy tớ đi cứu giúp đứa con bà góa bằng
cách để cây gậy của vị tiên tri trên đứa bé đã chết, ông cũng ra
lệnh đừng chào hỏi ai dọc đường: Ông có ý bảo phải mau mau
cứu bé sống lại, đừng để chậm trễ vì những người cùng đi
đường với mình... Khi Thiên Chúa đã bảo, điều gì thế tục phải
tạm thời để qua một bên, chào hỏi nhau là tốt, nhưng tốt hơn
là thi hành cho mau điều Chúa dạy vì chậm trễ có thể trở nên
vô ích.
Về phần thính giả, lời Chúa hôm nay dạy rằng nghe lời Thiên
Chúa là một trách nhiệm lớn. Người ta sẽ chịu phán xét theo
những gì mình đã may mắn biết được. Chúng ta không chấp
trách trẻ con điều mà chúng ta kết án người lớn. Trách nhiệm
là mặt trái của đặc ân. Chối bỏ lời mời của Thiên Chúa là một
tai họa. Ở một phương diện thì mỗi lời hứa của Chúa có thể
thành lời buộc tội cho người nào nghe đến. Nếu người ấy tiếp
nhận các lời hứa đó thì quả thật đó là sự vinh hiển nhất,
nhưng nếu người ấy xén bỏ đi, thì một ngày kia, lời ấy sẽ là
chứng cớ nghịch lại cùng người ấy vậy.
Bảy mươi hai môn đệ trở về với vẻ mặt sáng rỡ vì những chiến
thắng đã dành được trong danh Chúa. *…+ "Các ngươi đã thu
hoạch được nhiều thắng lợi, hãy giữ mình kẻo sinh kiêu ngạo".
Chúa Giêsu luôn cảnh báo các tôi tớ Ngài về tội kiêu ngạo và
quá tự tin. Quả thực họ được Chúa ban cho mọi quyền phép,
nhưng vinh hiển lớn nhất của họ là được ghi tên vào sổ trên
trời. Có một điều mãi mãi là sự thật, ấy là vinh hiển lớn nhất
của con người không phải là những gì mình đã làm được, mà
là những gì Chúa đã làm cho mình… Tính kiêu ngạo đã cản
đường lên thiên đàng, nhưng đức khiêm nhường là giấy thông
hành để được gặp Chúa. Excerpted from The Navarre Bible St. Luke

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

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 ý kiến của quý vị! Xin quý vị hãy hỗ trợ chúng tôi
bằng cách trả lời khảo sát này.
https://mapc.az1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_0I19I1zpmDspW7j

Tháng 7—Kính Máu Châu Báu Chúa
“Không phải bằng những của hư nát, bạc hay vàng mà
anh em đã được mua chuộc khỏi cách sống hư phiếm
tổ truyền của anh em, nhưng là nhờ Máu Châu Báu của
Con Chiên vô tội, vô tì, Ðức Kitô, Ðấng đã được tiền
định từ trước tạo thiên lập địa, và đã tỏ hiện vào thời
cánh chung vì anh em, là những kẻ nhờ Ngài mà đã tin
vào Thiên Chúa, Ðấng đã cho Ngài sống lại từ cõi chết,
và đã ban vinh quang cho Ngài, hầu lòng tin và hi vọng
của anh em hướng về Thiên Chúa.” (1 Peter 1:19-21)
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.

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

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 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

