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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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.
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Chúa Nhật XV Thường Niên

14 tháng 7 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 13/7
Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ của hai
giáo xứ
Chúa Nhật 14/7 Chúa Nhật XV Thường Niên
7:30AM – Anh Lễ Như Ý
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Hai 15/7
Thánh Bônaventura, Giám mục,
TSHT, lễ nhớ
9:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Ba 16/7
Thứ Ba Tuần XV Thường Niên
9:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Tư 17/7
Thứ Tư Tuần XV Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 18/7
Thánh Bênêdictô, Viện Phụ, lễ nhớ
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 19/7
Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên
9:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Bảy 20/7
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Lễ Tạ Ơn
Chúa Nhật 21/7 Chúa Nhật XVI Thường Niên
7:30AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ

THỪA TÁC VIÊN

Bài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14 "Lời ở sát bên các ngươi, để các
ngươi thực thi".
Bài Ðọc II: l 1, 15-20 “Mọi vật đã được tạo thành nhờ
Người và trong Người.”
Bài Phúc Âm: Lc 10, 25-37
"Ai là anh em của tôi?.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa
Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống
đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như
thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi
hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh
hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến
anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời
đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng
người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu
rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp:
"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay
bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi,
để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi
qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng
vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi
qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần
người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại
gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ
nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau,
lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng:
'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao
nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong
ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn
cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót
với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và
làm như vậy". Ðó là lời Chúa.

 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
 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 7
Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi, Cố Đoan,
Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, chúng con vẫn biết rằng tình yêu
thương, nhân hậu là một điều rất cần cho chúng con. Nó
quyết định sự bình an, niềm hạnh phúc và cho cả cuộc đời
của chúng con. Nhưng Chúa ơi, đã bao lần quyết tâm,
gắng sống thế mà sự cố gắng của chúng con như ngày
càng thấy bất lực. Gia đình chúng con vẫn bất hòa, giáo xứ
chúng con vẫn chia rẽ, hận thù. Xin Chúa ban cho chúng
con trái tim tình yêu của Chúa để ước gì chúng con sống
chan hòa tình thương với mọi người. Amen.
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RAO HÔN PHỐI

Tháng 7—Kính Máu Châu Báu Chúa

Lê Quốc Huấn &
Tạ Hoành Mai Nhi

“Tại sao gọi Máu Chúa Giêsu là
Máu Châu Báu? Bởi vì đó là Máu
của chính Thiên Chúa, ẩn dưới thân
xác con người; và từng giọt máu,
chảy ra từ mạch máu Thánh, đồng
nhất với Thiên Tính của Ngài, đáng để chúng ta kính trọng tuyệt
đối. Vì vậy như việc ta luôn tôn thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa
Giêsu, và mọi thứ thuộc về Nhân Tính Thánh Thiên, chúng ta
cũng tôn thờ Máu Châu Báu với một lòng tôn kính tối cao dành
riêng chỉ cho mình Thiên Chúa. Chúng ta gọi là Máu Châu Báu
cũng bởi vì đó là Máu của một Đấng không đơn thuần chỉ đầy ân
sủng mà chính Ngài là nguồn của mọi ân sủng. Ân sủng của Ngài
vô biên và bộc lộ qua xác thịt Người không có giới hạn hay rào
chắn, cứu chuộc chúng ta. Nếu máu của các vị Thánh được cho
là quý báu, nếu ta trân trọng miếng vải dính máu các ngài, thì ta
lại phải càng trân trọng máu Vua của các Thánh nhiều hơn bao
nhiêu? Máu Châu Báu cao quý cũng bởi vì những ơn lành mà
Máu Thánh mang lại. Một giọt máu không chỉ đủ để rửa sạch tội
trần gian mà còn đủ để mang lại muôn vàn ân sủng cho nhân
loại. Sự cao quý của Máu Châu Báu thật sự vô hạn. Có gì mà Máu
Chúa chưa làm cho nhân loại? Có gì mà Máu Chúa chưa làm cho
tôi? Máu đã rửa tôi sạch và làm cho tôi tinh khiết, mặc cho mọi
tội lỗi của tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng sùng kính Máu
Châu Báu không ngừng lớn mạnh. - Fr. RF. Clark S.J.

LẦN II

Melissa Lefevre &
Carlos Monteiro
QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$837

7:30AM

$851

9:00AM

$1,712

11:00AM

$985

Tổng

$4,385

Trùng Tu Thánh Đường. . . . . . . . . . .$1,531
Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Trợ Giúp Năng Lượng
$30,911

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$23,038
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. Nếu không
quyên đủ, giáo xứ vẫn sẽ phải bù vào từ
các khoản thu khác.

THÔNG TIN

Thuê Phòng Ngủ Trung Tâm La Salette
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
Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

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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Ai là anh em của tôi?
Người thông luật trong bài Tin Mừng hôm nay hỏi Chúa
Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi?” Thay vì trả lời,
Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người Samari tốt lành: Một
khách bộ hành đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, bị bọn
cướp đánh nhừ tử, trấn lột, rồi bỏ nằm nửa sống nửa
chết bên lề đường. Trong khi hai thầy tư tế và Lêvi
“tránh qua bên kia mà đi”, thì người Samari ngoại đạo
lại dừng chân, băng bó vết thương, đem nạn nhân về
nhà trọ săn sóc.
Chúa Giêsu hỏi lại người thông luật: “Vậy ai là người
thân cận của kẻ bị cướp?”. Hỏi tức là trả lời. Và người
thông luật đáp: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương
xót”. Chúa Giêsu bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như
vậy” (Lc 10, 37).
…*N+gười Samari nhân hậu đã sống luật yêu thương một
cách tuyệt vời, đó là “yêu bằng việc làm”. Yêu không chỉ
trên đầu môi chót lưỡi, rồi phủi tay không làm gì cả, mà
yêu chính là “miệng nói tay làm”, làm thực sự với hết
khả năng của mình. Những việc làm cụ thể thường hùng
hồn hơn những lời nói suông. Con đường dài nhất là con
đường từ trái tim đến đôi tay. Chúa Giêsu muốn chúng
ta đi hết con đường đó: “Hãy đi và làm như vậy”. Pascal
đã nói: “Khuyết tật lớn nhất của một người là phục vụ
quá ít cho những kẻ họ yêu thương”.
Sở dĩ người ta không dám làm một cái gì đó cho những
người anh em, là vì họ không có can đảm vượt qua nỗi
sợ.
Sở dĩ thầy tư tế và thầy Lêvi “tránh qua bên kia mà đi” là
vì các thầy sợ ô uế khi đụng vào xác chết, sợ bọn cướp
còn ẩn nấp đâu đây, sợ rắc rối phiền hà đến bản thân.
Sở dĩ chúng ta không dám làm một cái gì đó cho người
anh em khi họ cần giúp đỡ, là vì chúng ta sợ phải thiệt
thòi, sợ tốn công sức, sợ mất thời gian, sợ phải trả giá,
sợ đụng đến sự an toàn, tiện nghi của mình. Chúng ta
muốn được yên thân! Thầy tư tế và thầy Lêvi đã tự hỏi:
“Điều gì sẽ xảy ra cho tôi, nếu tôi dừng lại và săn sóc
người anh em bị đánh nhừ tử?” Trái lại, người Samari đã
đảo ngược câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho người anh em
bị đánh nhừ tử, nếu tôi không dừng lại và chăm sóc
người ấy?” Người Samari tốt lành đã xả thân vào một
hành động vị tha đầy nguy hiểm.

Trang 4

Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho
đi chính bản thân. Yêu thương là hy sinh, là quên mình,
là hiến thân phục vụ tha nhân: Kahil Gibram có một câu
nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ
khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi”.
Càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất chính
mình. Càng co cụm trong vỏ ốc ích kỷ của mình, con
người càng chết dần mòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn
được yên thân, con người càng vong thân.
Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể được
lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi xuống phục vụ tha nhân.
Con người chỉ thành đạt thực sự, con người chỉ thực sự
là người khi họ dám sống chết cho anh em.
Người tín hữu Kitô chỉ thực sự là con Chúa khi họ dám
tiêu hao vì người khác. Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Kitô
hữu là người trao ban chính bản thân mình”.
Yêu rồi làm. Khi đã yêu rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì
cho người anh em. Khi đã yêu rồi chúng ta sẽ có sáng
kiến để xả thân vì mọi người, nhất là những người nghèo
hèn đau khổ. Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ biết cách làm
cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người
bạn tốt, chỉ cần chúng ta dám đừng lại, đến gần và cúi
xuống trước anh em.
Thiên Phúc

Randolph, MA
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Thánh Bônaventura - Ngày 15/7
Một Con Người, Một Cuộc Đời
Đúng như Chúa nói: „Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu
được kết quả, và kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15,
16 ). Thánh Bonaventura được sinh ra tại Bagnorea, miền
Toscane vào năm 1221. Thánh nhân đã trải qua thời niên
thiếu tại dòng Thánh Phanxicô khó khăn tại Assise nước Ý.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Alexandre de Hales, thánh
nhân theo học văn chương và cũng thâu lượm được nhiều
kiến thức khoa học. Thánh nhân đã cho xuất bản bảy năm
theo học sau đó cuốn sách rất có giá trị „Commentaire sur
les quatre livres des sentences“ và nhiều sách có giá trị
khác. Thánh nhân luôn bắt chước Chúa Giêsu hiền lành và
khiêm nhượng, lòng mộ mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Năm 1257, thánh nhân được bầu làm bề trên cả dòng
Phanxicô lúc mới có 35 tuổi đời. Trên chức vị cao quí
nhưng đầy nặng nề này, thánh nhân được nhiều người biết
đến không những vì học thuyết và sự thánh thiện của Ngài
nhưng người ta còn phải hoàn toàn khuất phục và vị nể vì
sự thông minh, khôn ngoan của Ngài. Với tài đức, sự khôn
ngoan, thông minh, thánh nhân đã được Đức Thánh Cha
Grêgoriô X cất nhắc lên chức hồng y cai quản địa phận
Albanô vào năm 1274.
Chúa Gọi Ngài Về
Tuy bận rộn với nhiều công việc của giáo phận, Thánh

Bonaventura vẫn viết nhiều sách có giá trị về thần học,
luân lý và đạo đức. Ngài làm việc rất nhiều và cuối cùng,
Ngài đã được chúa gọi về với Chúa vào năm 1274 tại Lyon,
thọ 53 tuổi. Với nhiều đóng góp cho Giáo Hội, Đức Thánh
Cha Sixtô IV đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh vào năm
1542 và Đức Giáo Hoàng Sixtô V năm 1588 đã đặt Ngài làm
tiến sĩ Hội Thánh.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

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.
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

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

atran1210@gmail.com
781-784-6499

tptran47@comcast.net
Trang 5

Cần sang tiệm nails vùng
West Brockton/Easton line—
good location. Tiệm rộng,
đẹp, rent rẻ, parking lot rộng.
5 bàn 5 ghế, 1 phòng wax & 1
phòng facial
Máy giặt & sấy đầy đủ.

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

