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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9:00AMAnh
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9:00AMAnh
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1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
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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.
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THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 19/10

Bài Ðọc I: Xh 17, 8-13 "Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân
Israel thắng trận".

9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 20/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 21/10
9:00AM – Anh
Thứ Ba 22/10
9:00AM – Anh
Thứ Tư 23/10
9:00AM – Anh
Thứ Năm 24/10
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 25/10
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 26/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 27/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thánh John de Brébeuf và Isaac
Jogues, Linh mục, và Các Bạn, Tử Đạo
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Ken McIntire (birthday remembrance)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Mr. & Mrs. Felipe Laureta
Giáo dân Thánh Bernadette
Harry Dares
Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên
Mass of Thanksgiving for Leslie Clairvil
Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên
Brian St. Peter (17th Anniversary)
Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên
Charles Swanson (birthday remembrance)
Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Sophie Katilus (month’s mind)
Chúa Nhật XXX Thường Niên
Birthday Blessings for Jayne Semexant
Giáo dân Thánh Bernadette
Edmund and Mary Burke and
Mary Theresa Burke Jabour

Bài Ðọc II: 2 Tm 3, 14 - 4, 2 “Người của Thiên Chúa
được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.”
Bài Phúc Âm: Lc 18, 1-8
"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển
chọn hằng kêu cứu với Người.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn,
dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà
rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính
sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong
thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin
ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời
gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ
rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng
chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy
rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi
làm ta nhức óc'".
Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất
lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho
những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người
đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các
con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người
đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa
chăng?"
Ðó là lời Chúa.

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 20 tháng 10
Đọc sách: Trần Mai Hương, Trần Công Luận
Cho Rước lễ: Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê
Nguyên, Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng
 Chúa Nhật, ngày 27 tháng 10
Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm
Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần
Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức
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Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn
biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù hạnh
phúc hay đau khổ. Chúng con luôn có một thái độ tín
thác và kiên nhẫn. Xin soi sáng cho chúng con, để
chúng con luôn xác tín rằng Chúa luôn lắng nghe và
làm những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng
con luôn vui vẻ đón nhận tất cả từ Chúa trong bình an
và tin tưởng phó thác. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

LỄ Các Thánh Nam Nữ
Lễ Trọng & Lễ Buộc
Thứ sáu, ngày 1 tháng 11
9:00am (Anh) - Nhà thờ St. Bernadette’s
12:10pm (Anh) - Nhà thờ St. Mary’s
7:30pm (Việt) - Nhà thờ Bernadette’s
7:30pm (Anh) - Nhà thờ St. Mary’s

THÔNG TIN

Chích ngừa cảm Cúm
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 10 sẽ có nhân viên đến chích ngừa
cảm cúm (flu shot) bắt đầu lúc 8g30 sáng dưới hội trường, xin
mang theo giấy tờ bảo hiểm

Khóa Virtus
Khóa Virtus sắp tới
Thứ tư, ngày 23 tháng 10 lúc 6 giờ chiều
Trường giáo l{

Hành hương theo bước chân thánh phaolô

Hỗ trợ giáo xứ

Theo bước chân Thánh Phaolô cùng với Cha Phil
McGaugh và Thầy Sáu Tom Burke.
Khởi hành từ Boston ngày 13 tháng 3 và trở về
ngày 24 tháng 3. Đoàn sẽ tham quan đất nước Hy
Lạp và Thổ Nhĩ Kz—thành phố Athens, Thessaloniki, Ephesus và
Corinth, ect. bao gồm 3 ngày trên du thuyền đến các đảo của Hy
Lạp—Mykonos, Crete, Patmos, ect.
Để tìm hiểu thêm chi tiết hoặc xem tờ rơi, xin gặp Cha Phil và
Thầy Tom.
Liên lạc Thầy Tom 781.885.1234
email deacontom2000@yahoo.com

4:00PM

$322

Báo Cáo Hằng Năm

AM

7:30

$811

9:00AM

$1,424

Xin mời qu{ vị vào website của giáo xứ www.stbernadette.us để
xem báo cáo của Liên Cộng Đoàn Giáo Xứ

11:00AM

$851

Những Ai Cần Giúp Đỡ

Tổng

$3,408

Chương trình Từ Thiện (Outreach Program) của giáo xứ tặng gift
card cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu qu{ vị hay
người quen của mình đang trong hoàn cảnh này, xin liên lạc văn
phòng giáo xứ 781.963.1327 hoặc tothongtin.vn@gmail.com.

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

Quỹ Cứu Trợ của Đức Thánh Cha. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,511
Phụ quyên tuần này: Chúa Nhật Truyền
Giáo
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh
Đường

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.

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 qu{ vị và các em
chọn lựa.
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Sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền Giáo 2019 - Đức Thánh Cha Phanxicô
Được Rửa Tội và Sai Đi: Giáo Hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế
giới
Anh chị em thân mến,
Hướng đến Tháng Mười 2019, tôi đã xin toàn thể Giáo Hội làm sống lại
{ thức và dấn thân truyền giáo khi chúng ta kỷ niệm bách niên Tông
Thư Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV (30 tháng 11,
1919). Viễn kiến tiên tri của Tông Thư này về các hoạt động tông đồ đã
giúp tôi một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới
dấn thân truyền giáo của Giáo Hội và tạo ra động lực Tin Mừng mới
cho công cuộc rao giảng và đem đến cho thế giới ơn cứu độ của Đức
Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã phục sinh.
Tựa đề của Sứ Điệp này cũng là tựa đề của Tháng Truyền Giáo Ngoại
Thường diễn ra trong Tháng Mười: Được Rửa Tội và Sai Đi: Giáo Hội
Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Cử hành tháng này sẽ giúp
chúng ta trước hết tái khám phá chiều kích truyền giáo của đức tin
chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, một đức tin đã được Thiên Chúa thương
ban cho chúng ta trong phép Rửa. Mối quan hệ con thảo của chúng ta
với Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một điều gì đó riêng tư, nhưng
luôn luôn liên quan đến Giáo Hội. Qua sự hiệp thông của chúng ta với
Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng
ta cùng với cơ man các anh chị em của mình được sinh ra cho sự sống
mới. Sự sống thần linh này không phải là sản phẩm để mua bán - chúng
ta không thực hành việc chiêu dụ tín đồ - nhưng là một kho báu để
trao tặng, truyền thông và công bố: đó là { nghĩa của việc truyền giáo.
Chúng ta được ban tặng món quà này cách nhưng không và chúng ta
chia sẻ nó cách nhưng không với người khác (Mt 10:8), không loại trừ
một ai. Thánh { Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi bằng cách
nhận biết chân l{ và trải nghiệm lòng thương xót của Người qua sứ vụ
của Giáo Hội, là mầu nhiệm phổ quát của ơn cứu độ (1 Tm 2:4; Lumen
Gentium – Ánh sáng Muôn dân, 48).
Giáo Hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Đức tin vào Đức
Giêsu Kitô giúp chúng ta nhìn mọi sự trong viễn cảnh đúng của chúng,
khi chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt và trái tim của Thiên Chúa.
Đức cậy mở lòng chúng ta ra hướng đến những chân trời vĩnh cửu của
sự sống thần linh mà chúng ta được thông phần. Đức ái mà chúng ta
được nếm trước trong các bí tích và tình yêu thương huynh đệ, thúc
đẩy chúng ta đi đến mọi tận cùng của thế giới (Mk 5:4; Mt 28:19; Cv
1:8; Rm 10:18). Một Giáo Hội quyết tiến tới những vùng biên cương xa
xôi nhất cần phải có một sự hoán cải truyền giáo thường hằng. Biết
bao vị thánh, biết bao những người nam nữ có đức tin, làm chứng cho
sự thật rằng sự cởi mở vô hạn này, sự tiến ra trong tình yêu thương
xót này quả thật là khả thi và thực tế, vì nó được thúc đẩy bởi tình yêu
và { nghĩa sâu xa nhất của nó như là hồng ân, hy tế và tính nhưng
không (2 Cr 5:14-21)! Người rao giảng về Thiên Chúa phải là một người
của Thiên Chúa (Maximum Illud).
Sứ mạng truyền giáo này chạm tới bản thân chúng ta: Tôi là một nhà
truyền giáo, luôn luôn là phải như thế; anh chị em là một nhà truyền
giáo, luôn luôn là như vậy; mỗi người nam người nữ đã chịu phép Rửa
là một nhà truyền giáo. Ai đang yêu thì không bao giờ bất động; họ bị
lôi cuốn; và đến lượt mình lại lôi cuốn người khác; họ hiến mình cho
người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống. Trong
mọi việc liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay
vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một nhà truyền giáo cho thế giới này,
vì mỗi người chúng ta là hoa trái của tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù
những người cha người mẹ có thể phản bội tình yêu của mình bằng
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những lời dối trá, thù hằn và bất trung, Thiên Chúa không bao giờ lấy
lại món quà sự sống của Người. Từ thuở đời đời Người đã tiền định
cho mọi con cái của Người đều được dự phần vào sự sống thần linh
vĩnh cửu của Người (Ep 1:3-6).
Sự sống này được ban cho chúng ta trong phép Rửa, qua đó chúng ta
nhận được hồng ân đức tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng tội
lỗi và sự chết. phép Rửa tái sinh chúng ta theo hình ảnh Thiên Chúa và
giống như Thiên Chúa, và làm chúng ta thành những chi thể của Nhiệm
Thể Chúa Kitô, là Giáo Hội. Theo nghĩa này, phép Rửa thực sự cần thiết
đối với ơn cứu rỗi vì nó bảo đảm rằng, mọi nơi mọi lúc, chúng ta là con
cái trong nhà Cha, chứ không bao giờ là những cô nhi, những người xa
lạ hay nô lệ. Nơi người tín hữu Kitô là một thực tại bí tích, được viên
mãn trong Thánh Thể, và được tìm thấy trong ơn gọi và vận mệnh của
mọi người nam nữ đang tìm kiếm ơn hoán cải và ơn cứu độ. Vì phép
Rửa hoàn thành lời hứa về ân sủng của Thiên Chúa khiến mọi người
trở nên con cái trong Chúa Con. Chúng ta là con cái của cha mẹ ruột
chúng ta, nhưng trong phép Rửa chúng ta nhận được nguồn mạch của
mọi tình phụ tử và mẫu tử đích thực: Không ai có thể gọi Thiên Chúa là
Cha nếu không có mẹ là Giáo Hội của Người (Thánh Cyprianô, De Cath.
Eccl., 6).
Sứ vụ của chúng ta, do đó, bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa và
tình mẫu tử của Giáo Hội. Lệnh Chúa Giêsu Phục Sinh truyền cho các
môn đệ vào ngày Phục Sinh gắn liền với phép Rửa: Như Cha đã sai
Thầy, Thầy cũng sai anh em, là những người đã được tràn đầy Thánh
Thần, để thế gian được giao hoà (Ga 20:19-23; Mt 28:16-20). Sứ vụ
này là một phần trong căn tính Kitô hữu của chúng ta; nó khiến chúng
ta phải có trách nhiệm giúp mọi người nhận thức ơn gọi làm nghĩa tử
của Chúa Cha, nhận ra nhân phẩm của mình và quí trọng giá trị nội tại
của mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai tới cái chết tự nhiên. Chủ
nghĩa thế tục đang tung hoành ngang dọc ngày nay, khi nó nhất quyết
từ chối tình phụ tử chủ động của Thiên Chúa trong lịch sử chúng ta, thì
nó là một cản trở cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, được thể
hiện trong sự kính trọng sự sống của người khác. Không có Thiên Chúa
của Đức Giêsu Kitô, mọi sự khác biệt đều bị giản lược thành là một mối
đe dọa hiểm nghèo, khiến người ta không thể nào chấp nhận lẫn nhau
trong tình huynh đệ chân thành và trong tình hiệp nhất sinh hoa kết
quả trong nhân loại.
Tính phổ quát của ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho chúng ta trong
Đức Giêsu Kitô đã khiến Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV đưa ra lời kêu
gọi chấm dứt mọi hình thức của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa chủng
tộc, hay sự kết hiệp giữa việc rao giảng Tin Mừng với các lợi ích kinh tế
và quân sự của các cường quốc thực dân. Trong Tông Thư Maximum
Illud, Đức Giáo Hoàng lưu { rằng sứ vụ phổ quát của Giáo Hội đòi hỏi
phải gạt bỏ các { tưởng độc quyền về tư cách thành viên trong chính
đất nước và nhóm sắc tộc của ta. Sự cởi mở của nền văn hoá và cộng
đồng trước tính mới mẻ cứu độ của Đức Giêsu Kitô đòi hỏi phải bỏ lại
đàng sau mọi hình thức quy hướng vào bên trong về mặt sắc tộc và
giáo hội. Hôm nay cũng vậy, Giáo Hội cần những người nam nữ, theo
phép Rửa đã được lãnh nhận, quảng đại đáp lại tiếng gọi bỏ lại nhà
cửa, gia đình, xứ sở, ngôn ngữ và giáo hội địa phương của họ, để được
sai đến với các dân tộc khác, đến với một thế giới chưa được chuyển
hoá bởi các bí tích của Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội Người. Bằng việc rao
giảng Lời Chúa, làm chứng cho Tin Mừng và cử hành sự sống của Thần
Khí, họ kêu gọi các dân tộc mà họ được gửi đến hoán cải, làm phép
Rửa cho họ và trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô, với sự tôn trọng tự do
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của mỗi người và trong sự đối thoại với các nền văn hoá và tôn giáo
của họ. Nhờ đó, sứ vụ truyền giáo cho muôn dân, missio ad gentes, là
điều thiết yếu đối với Giáo Hội trong mọi thời đại, có thể góp phần
một cách căn bản cho tiến trình hoán cải thường xuyên nơi mọi Kitô
hữu. Đức tin nơi biến cố Phục sinh của Đức Giêsu; sứ mạng truyền giáo
được lãnh nhận trong phép Rửa; sự thoát ly khỏi các ràng buộc địa lý
và văn hoá của bản thân và gia đình mình; nhu cầu giải thoát khỏi tội
lỗi và giải phóng khỏi những sự dữ cá nhân và xã hội: tất cả những
điều này đều đòi hỏi một sứ vụ truyền giáo vươn đến những tận cùng
của bờ cõi trái đất.
Sự trùng hợp quan phòng của dịp kỷ niệm bách niên Tông Thư này với
Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon cho phép tôi nhấn mạnh rằng sứ
mạng mà Đức Giêsu uỷ thác cho chúng ta với ơn sủng từ Thần Khí
Người cũng đúng lúc và cần thiết cho các vùng đất và các dân tộc ấy.
Một lễ Hiện Xuống mới đang mở rộng cửa cho Giáo Hội, để không một
nền văn hóa nào bị đóng kín trong chính nó và không một dân tộc nào
bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông phổ quát của đức tin. Không một ai phải
bị đóng kín trong tình trạng tự hấp thu, tự qui chiếu vào sắc tộc và tôn
giáo của mình. Biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô phá vỡ những giới
hạn chật hẹp của các thế giới, các tôn giáo và các nền văn hoá, khi kêu
gọi chúng vươn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người và
hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa Phục
Sinh, Đấng ban sự sống đích thực cho mọi người.
Ở đây tôi muốn nhắc lại những lời của Đức Bênêđíctô XVI khi ngài khai
mạc Hội Nghị các Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại Aparecida, Brazil, năm
2007. Tôi muốn lặp lại và mượn lại những lời này: “Nhưng các quốc gia
Mỹ Châu Latinh và vùng Caribê hiểu việc đón nhận đức tin Kitô có
nghĩa là gì đối với họ? Đối với họ, nó có nghĩa là biết và đón tiếp Đức
Kitô, vị Thiên Chúa vô danh mà các tổ tiên của họ hằng tìm kiếm mà
không nhận ra trong các truyền thống tôn giáo phong phú của họ. Đức
Kitô là Đấng Cứu Độ mà họ âm thầm khao khát. Nó cũng có nghĩa là họ
đã lãnh nhận, trong nước rửa tội, sự sống thần linh làm cho họ trở
thành những dưỡng tử của Thiên Chúa; hơn nữa, họ đã lãnh nhận
Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến để làm cho các nền văn hoá của họ
sinh hoa kết quả, khi thanh luyện và phát triển nhiều hạt giống mà Lời
Nhập Thể đã gieo trong các nền văn hoá ấy, qua đó dẫn họ đi trên
những con đường của Tin Mừng. Lời Thiên Chúa, khi nhập thể nơi Đức

Giêsu Kitô, cũng trở thành lịch sử và văn hoá. Cái hoang tưởng quay
trở lại để thổi hơi sự sống vào các tôn giáo thời kz tiền-Kha Luân Bố,
trong khi tách biệt con người với Đức Kitô và với Giáo Hội hoàn vũ, sẽ
không thể là một bước tiến tới phía trước: nhưng thực ra, nó sẽ là một
bước giật lùi. Trên thực tế, sẽ là một bước thụt lùi về một giai đoạn
lịch sử bám chặt vào quá khứ” (Diễn từ khai mạc Hội Nghị, 13 tháng
Năm, 2007: Insegnamenti III, 1 *2007+, 855-856).
Chúng ta phó thác sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội cho Đức Maria
Mẹ chúng ta. Trong tình hiệp nhất với Con của Mẹ từ lúc Nhập Thể,
Đức Trinh Nữ Maria đã cất bước trên con đường hành hương của Mẹ.
Mẹ dự phần hoàn toàn vào sứ vụ của Đức Giêsu, một sứ mạng đã trở
thành sứ mạng của chính Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá: đó là sứ
mạng cộng tác, với tư cách là Mẹ Giáo Hội, trong việc mang những con
cái mới của Thiên Chúa đến với sự tái sinh trong Thần Khí và đức tin.
Tôi muốn kết thúc sứ điệp này với vài lời vắn tắt về các Hội Giáo Hoàng
Truyền Giáo, đã từng được đề nghị trong Tông Thư Maximum Illud
như là một nguồn tài nguyên truyền giáo. Các Hội Giáo Hoàng Truyền
Giáo phục vụ tính phổ quát của Giáo Hội như là một mạng lưới toàn
cầu hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong dấn thân truyền giáo của ngài qua lời
cầu nguyện, là linh hồn của việc truyền giáo, và qua những việc quyên
góp bác ái từ các Kitô hữu trên khắp thế giới. Các khoản quyên góp của
họ giúp Đức Giáo Hoàng trong các cố gắng loan báo Tin Mừng của các
Giáo Hội địa phương (Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin), trong việc
đào tạo hàng giáo sĩ địa phương (Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông
Đồ), trong việc gây ý thức truyền giáo giữa các trẻ em (Hội Giáo Hoàng
Thiếu Nhi Truyền Giáo), và trong việc cổ vũ chiều kích truyền giáo của
đức tin Kitô (Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo). Trong khi nhắc lại sự
ủng hộ của tôi đối với các Hội này, tôi tin tưởng rằng Tháng Mười
Truyền Giáo Ngoại Thường 2019 này sẽ góp phần canh tân việc phục
vụ truyền giáo của các hội này cho sứ vụ của tôi.
Tôi thân ái ban phép lành cho mọi người nam nữ truyền giáo, và cho
tất cả những ai, qua phép Rửa, đang bằng cách này hay cách khác
tham gia vào việc truyền giáo của Giáo Hội.
Từ Vatican, 9 tháng 6, 2019
Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
+ Đức Thánh Cha Phanxicô

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

