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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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.

Chúa Nhật XVII Thường Niên

28 tháng 7 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 27/7
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 28/7
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Bài Ðọc I: St 18, 20-32 "Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa
đừng nổi giận".
Bài Ðọc II: Cl 2, 12-14 “Người đã khiến anh em chung
sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi.”

Thứ Hai 29/7
9:00AM – Anh
10:00AM – Anh
Thứ Ba 30/7
9:00AM – Anh
Thứ Tư 31/7
9:00AM – Anh
Thứ Năm 1/8
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 2/8
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 3/8
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 4/8
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Marie Francoise Lombard
Chúa Nhật XVII Thường Niên
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Renee Jean-Pierre (5th Anniversary)
Dugue A. Guerrier
Thánh Mácta, lễ nhớ
Healing Mass for Mary Odenweller
and her family
Funeral Mass for Jadwiga Kalabinski
Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên
Healing Mass for John Williams and
Joan Marden and their families
Thánh Inhaxio Loyola, Linh mục
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Anphongso Maria Ligori,
Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên
Các Linh Hồn trong sổ cầu nguyện
Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Reverend Patrick Diver
Chúa Nhật XVIII Thường Niên
Cầu cho Kế Hoạch Mục Vụ
Thánh lễ
For the repose of the soul of
Michaelle Poteau

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 7
Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm
Cho Rước lễ: Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc
Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên
 Chúa Nhật, ngày 4 tháng 8
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 Phúc Âm: Lc 11, 1-13
"Các ngươi hãy xin thì sẽ được.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi
Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người
rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như
Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:
"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin
danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng
con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng
con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con
có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy
rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh
bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi
anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin
đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã
lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho
anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì
tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ
dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta
tất cả những gì anh ta cần.
"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy
tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì
được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà
lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn
thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ
cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết
cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các
con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin
Người".
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

RAO HÔN PHỐI

Tháng 7—Kính Máu Châu Báu Chúa

LẦN I

Trang Nguyen &
Henry Serafim

THÔNG TIN
QUYÊN GÓP
Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$942

7:30AM

$1,113

AM

9:00

$1,442

11:00AM

$665

Tổng

$4,162

Trợ Giúp Năng Lượng. . . . . . . . . . . .$1,635
Phụ quyên tuần này: Mục Vụ Truyền Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường

$30,911

2019 Catholic Appeal. . . . . . . . . . .$23,637
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. Nếu không
quyên đủ, giáo xứ vẫn sẽ phải bù vào từ
các khoản thu khác.

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

Khóa Virtus
Thứ tư, ngày 23 tháng 10 lúc 6:00pm
Giáo xứ St. Bernadette
Thứ bảy, ngày 14 tháng 14 lúc 9:00am
Giáo xứ St. Mary
Các thiện nguyện viên trên 18 tuổi cần học khóa này một lần.
Khóa học miễn phí. Xin ghi danh tại
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_0.cfm?theme=0

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.
Xin vào https://disciplesinmission.com/workshops để đăng k{
tham dự.

Lễ Mừng Kính Thánh Bernadette
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
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.
Trang 3

Chúa Nhật XVII Thường Niên

28 tháng 7 năm 2019

Các ngươi hãy xin thì sẽ được
“Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều
bạn phải xin, vì những điều chúng ta xin
còn mang nhiều cặn bẩn.”
Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu đó
là sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài nhưng
không nghe thấy tiếng đáp lại. Người lành bị trù dập, kẻ
vô tội bị hàm oan, nỗi đau khổ thể xác tinh thần vây bọc
lấy đời người. Con người quằn quại, rên xiết, gào thét,
nổi loạn.
"Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt."
Ngài không được quyền vắng mặt và thinh lặng. Nếu
Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài phải tiêu diệt sự dữ
và kẻ dữ. Nếu Ngài là Cha yêu thương, Ngài không thể
quay lưng trước nỗi khổ của con người. Có nhiều người
đã lý luận như thế và kết luận: "Vì có đau khổ, nên
không có Thiên Chúa."
Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể
đem ra mổ xẻ, giải quyết. Nhưng rồi người ta thấy đó là
một mầu nhiệm. Chỉ ai tin mới đến gần được mầu
nhiệm ấy, và đón nhận nó trong bình an.
Đức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ,
nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân. Trên thập giá,
Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa, và thấy
được sự vắng mặt của Người. "Lạy Thiên Chúa của tôi,
tại sao Ngài bỏ tôi?"
Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin,
dù bị thử thách, vẫn một niềm tín thác: "Lạy Thiên Chúa,
Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con."
Thiên Chúa vẫn là Đấng toàn năng và yêu thương,
nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ.
Ngài không đưa Đức Giêsu xuống khỏi thập giá nhưng
đưa Con của Ngài ra khỏi nấm mồ, điều đó khó hơn
nhiều.
Hôm nay Đức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ
và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban
cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự
cho ta, những điều làm ta trưởng thành và triển nở,
Trang 4

những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh
phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này.
Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhưng Ngài
không nuông chiều con cái, Ngài dám cắt tỉa để chúng ta
sai trái hơn.
Bạn hãy cứ cầu xin nhưng hãy để
cho Ngài định liệu, vì Ngài biết rõ
điều gì là tốt hơn cho bạn trong
hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ.
Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới
biết điều bạn phải xin, vì những
điều chúng ta xin còn mang
nhiều cặn bẩn.
Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay. Cũng có khi ta
tưởng Chúa cho chúng ta bọ cạp. Cần có đức tin mới
nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một
kiểu khác với kiểu ta muốn.
Cần đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy mọi biến cố
trong đời đều là quà tặng yêu thương.
Bạn đã từng cầu xin và thấy Chúa thinh lặng trước nỗi
khổ của bạn. Bạn đã sống kinh nghiệm đó như thế nào?
Có khi nào bạn tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã không
ban cho bạn theo như { bạn xin?
Cầu Nguyện
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn
con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con
tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ
điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con
một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu
hết những gì Cha làm cho đời con.
Trích trong “Manna”

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Thánh mácta—Ngày 29/7
“Đức Giêsu yêu qu{ Mácta, Maria và Lagiarô” (Gioan)
[...] Nhiều người dễ nhận ra Mácta qua
câu chuyện của Thánh Luca. Khi ấy,
Mácta chào đón Ðức Giêsu và các môn
đệ vào nhà của mình, và ngay sau đó
Mácta chuẩn bị cơm nước. Sự hiếu
khách là điều rất quan trọng trong
vùng Trung Ðông và Mácta là điển
hình. Thử tưởng tượng xem ngài bực
mình biết chừng nào khi cô em Maria không chịu lo giúp
chị tiếp khách mà cứ ngồi nghe Ðức Giêsu. Thay vì nói với
cô em, Mácta xin Ðức Giêsu can thiệp. Câu trả lời ôn tồn
của Ðức Giêsu giúp chúng ta biết Người rất qu{ mến
Mácta. Ðức Giêsu thấy Mácta lo lắng nhiều quá khiến cô
không còn thực sự biết đến Người. Ðức Giêsu nhắc cho
Mácta biết, chỉ có một điều thực sự quan trọng là lắng
nghe Người. Và đó là điều Maria đã làm. Nơi Mácta,
chúng ta nhận ra chính chúng ta -- thường lo lắng và bị
sao nhãng bởi những gì của thế gian và quên dành thời
giờ cho Ðức Giêsu. Tuy nhiên, thật an ủi khi thấy rằng Ðức
Giêsu cũng yêu qu{ Mácta như Maria.
Lần thăm viếng thứ hai cho thấy Mácta đã thấm nhuần
bài học trước. Khi ngài đang than khóc về cái chết của anh
mình và nhà đang đầy khách đến chia buồn thì ngài nghe

biết Ðức Giêsu đang có mặt ở trong vùng. Ngay lập tức,
ngài bỏ những người khách ấy cũng như gạt đi mọi
thương tiếc để chạy đến với Ðức Giêsu.
Cuộc đối thoại của ngài với Ðức Giêsu chứng tỏ đức tin và
sự can đảm của ngài. Trong cuộc đối thoại, Mácta khẳng
định rõ ràng là ngài tin vào quyền năng của Ðức Giêsu, tin
vào sự phục sinh, và nhất là tin Ðức Giêsu là Con Thiên
Chúa. Và sau đó Ðức Giêsu đã cho Lagiarô sống lại từ cõi
chết.
Hình ảnh sau cùng của Mácta trong Phúc Âm đã nói lên
toàn thể con người của ngài. Lúc ấy, Ðức Giêsu trở lại
Bêtania để ăn uống với các bạn thân của Người. Trong
căn nhà ấy có ba người đặc biệt. Về Macta, chúng ta chỉ
được nghe một câu rất đơn giản: "Mácta lo hầu hạ." Ngài
không nổi bật, ngài không thi hành những việc có tính
cách phô trương, ngài không được hưởng phép lạ kz
diệu. Ngài chỉ hầu hạ Ðức Giêsu.
Thánh Mácta được đặt làm quan thầy của các người hầu
hạ và đầu bếp.
Trích trong nguoitinhuu.com

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

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 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

