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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617.818.1980

4:00PMAnh
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9:00AMViệt
11:00AMAnh

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
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 XXXI Thường Niên

3 tháng 11 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 2/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 3/11
7:30AM – Anh

Bài Ðọc I: Kn 11, 23 - 12, 2 "Chúa thương xót mọi loài, vì
Chúa yêu thương mọi tạo vật".

9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 4/11
9:00AM – Anh
Thứ Ba 5/11
9:00AM – Anh
Thứ Tư 6/11
9:00AM – Anh
Thứ Năm 7/11
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 8/11
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 9/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 10/11
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lucille Bulman (18th Anniversary)
Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Charles, Gertrude, and Ann Marie
Swanson
Giáo dân Thánh Bernadette
John F. Murphy, Jr. (5th Anniversary)
Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục,
lễ nhớ
Mass of Thanksgiving for Curtis Noel
Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên
Altagrace and Moliere Rateau
Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên
Edward Daley (5th Anniversary)
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Paul Murray (8th Anniversary)
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Wilfred Edmond (1st Anniversary)
Giáo dân Thánh Bernadette
Birthday Blessings for Rose Coachy

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Uông Văn Chi, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phúc
Tùng, Trần Ngọc Thanh, Cố Đoan
 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 11
Đọc sách: Trương Hoàng Vy, Tô Mỹ Tâm
Cho Rước lễ: Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên, Vũ Văn
Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan

Trang 2

Bài Ðọc II: 2 Tx 1, 11 - 2, 2 “Danh Chúa được vinh hiển
trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người.”
Bài Phúc Âm: Lc 19, 1-10
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã
hư mất.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành,
thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những
người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để
nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không
thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy
ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem
Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.
Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông
ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống
mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội
vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người
thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà
một người tội lỗi".
Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài,
tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi
có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn".
Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được
ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì
chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã
hư mất".
Ðó là lời Chúa.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

Edeline Cantave
được yên nghỉ muôn đời.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

QUYÊN GÓP

xin chúc mừng em

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

Zayla Jacqueline Keene

Hỗ trợ giáo xứ
4:00PM

$996

7:30AM

$799

9:00AM

$1,717

11:00AM

$919

Tổng

$4,431

Trùng Tu Thánh Đường. . . . . . . . . $2,023
Phụ quyên tuần này: Bảo Trì Hàng Tháng
Phụ quyên tuần sau: Chương trình Giáo lý
LẠC QUYÊN HẰNG NĂM
Chương trình Lạc Quyên Hằng Năm của
giáo xứ đã bắt đầu! Đây là khoản quyên
quan trọng hỗ trợ việc bảo trì cơ sở vật
chất cũng như cung cấp dịch vụ cần
thiết cho giáo dân!
Một số qu{ vị đã nhận được thư mời gọi
đóng góp từ tôi kèm theo phong bì. Nếu
chưa nhận được thư nghĩa là giáo xứ
không có địa chỉ của qu{ vị. Chúng tôi có
để các phong bì tại các đầu ghế cho quý
vị tiện sử dụng.
Xin hãy sử dụng các phong bì dành riêng
cho quỹ Lạc Quyên Hằng Năm (Grand
Annual) khi đóng góp để chúng tôi dễ
nhận biết. Qu{ vị có thể cho phong bì
vào bất cứ rổ quyên tiền nào.
Xin chân thành cám ơn mọi đóng góp
của qu{ vị!

Cha Phil

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.

THÔNG TIN

BAKE SALE
Ngày Bầu Cử, thứ ba, ngày 5 tháng 11
7am-8pm tại hội trường
Nếu qu{ vị có thể ủng hộ các loại bánh ngọt, xin
mang tới cho chúng tôi vào các ngày giờ sau. Hội trường: thứ
hai, ngày 4/11 từ 5pm-7pm, và thứ ba, ngày 5/11 từ sáng đến
6pm. Xin gói, dán nhãn và ghi giá tiền trên mỗi gói bánh.
Nếu qu{ vị nào có thể giúp vào ngày Bake Sale, xin liên lạc
pmbmjackson@gmail.com 781.986.6755

Đơn Cori
Xin tất cả các thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại
giáo xứ bắt đầu điền đơn Cori 2020, và xin mang
theo thẻ chứng minh để trình khi nộp lại đơn cho
trưởng hội/đoàn hoặc nhân viên văn phòng. Đơn
được để nơi Phòng Thánh, nhà bếp, nhà nguyện và văn phòng.
Mỗi thiện nguyện viên cần điền đơn này mỗi năm theo luật
buộc của Tổng Giáo Phận.
Xin cám ơn sự hợp tác của qu{ vị.

Hành hương theo bước chân thánh phaolô
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

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

Trang 3
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Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã mất
Khi còn học giáo l{
rước lễ ở họ đạo, tôi
được cha sở dạy rất
kỹ về những việc mà
hối nhân phải làm
trước khi xưng tội
gồm có: thật lòng ăn
năn, xưng tội và
thành tâm đền tội. Nhưng trong 3 việc đó thì ăn năn tội
là điều quan trọng nhất. Ví ăn năn tội là đau đớn trong
lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay
không phạm tội nữa. Tương tự như thế hình ảnh Giakêu
trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta một bài
học về “sám hối”. Đó chính là tấm lòng mà Thiên Chúa
luôn cần nơi mỗi người và đặc biệt trong cuộc sống mỗi
người phải biết sám hối vì “nhân vô thập toàn”.
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu đặt chúng
ta vào trung tâm vấn đề cơ bản của lòng chúng ta, làm
sao nối lại tình thân với Thiên Chúa sau khi tội lỗi đã làm
ta xa cách Ngài? Làm sao nhìn thấy Chúa Giêsu khi giữa
ta và Ngài còn một “khoảng đám đông” đang chen lấn,
mà ta lại là người đang “nhỏ bé như Giakêu”. Chúng ta
không nên quá lo lắng về điều đó, vì Thiên Chúa luôn
quan tâm đến mỗi người, nhất là những người tội lỗi “vì
con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư
mất” (Mt 19,10). Thiên Chúa không chờ ta quyết định
đến với Ngài, Ngài đi bước trước và đến với ta. Hầu hết
các sách Tin Mừng không trình bày việc gì khác ngoài
việc Thiên Chúa đến với loài người và gặp gỡ họ. Như
trong Bài Tin Mừng không phải Giakêu đã nhận ra Đức
Giêsu trước, nhưng chính Đức Giêsu đã nhận ra Giakêu
trên cây. Điều đó chứng tỏ Đức Giêsu đã quan tâm đến
chúng ta hơn là chính Người...
Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu của Giakêu như bài học
kêu gọi mỗi người chúng ta hãy làm một cuộc sám hối
như thế, và biết rằng sám hối là một đặc ân Chúa ban,
chính Chúa là người đi bước trước và có sáng kiến chứ
không phải nơi chúng ta, đó là tiếng gọi của Chúa mà
chúng ta có bổn phận phải đáp lại.

Trang 4

Thánh Augustinô đã nói: “Khi dựng nên con Chúa không
hỏi con, nhưng khi cứu chuộc con Chúa lại hỏi con”,
nghĩa là Thiên Chúa luôn cần đến sự cộng tác nơi con
người, không những thế Thiên Chúa còn muốn con
người cộng tác một cách chủ động và trưởng thành.
Chúa không đòi ai cũng phải chờ đợi để leo lên cây sung,
nhưng quan trọng là phải đi gặp Chúa trong chính hành
động của mình. Giakêu luôn ao ước được gặp Chúa và
chính lòng khao khát đó đã được Chúa cho thoã mãn.
Nhưng để phá rào cản tội lỗi, rào cản mặc cảm, và nhất
là rào cản giữa con người với nhau thật sự không dễ
chút nào. Chắc chắn Giakêu đã nghe Danh Đức Giêsu từ
lâu và hằng ao ước đến chỉ để nhìn mặt thôi, nhưng kết
quả thật không ngờ, ông được hưởng hơn những gì mà
ông mong đợi và hơn thế nữa “ơn cứu độ đã đến cho
nhà này”.
Giakêu được như vậy không phải do ông này nỉ, van xin,
cũng không do công trạng lập được, lại không phải là
một người tốt đáng khen, nhưng điều quan trọng là ông
biết “đáp trả” lời Chúa mời gọi, trong khi những người
được cho là tốt thì lại không biết làm. Như Giakêu chúng
ta cũng hãy biết đáp trả tình yêu Chúa bằng cách sám
hối để được tha thứ và đổi mới cuộc đời, vì tình yêu
Thiên Chúa luôn bao la rộng mở, dù chúng ta là ai, dù
chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, cuộc đời
chúng ta có xấu đến đâu cũng không sao. Chúa sẽ tẩy
xoá hết để mỗi người chúng ta sẽ là một giọt tinh sương
trong bể tình thương bao la của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết ăn năn sám hối mỗi ngày, để
con xứng đáng đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa đã ban
cho con. Amen.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁCH LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ
Tháng 11—Tháng Linh Hồn
Kính Viếng Nhà Thờ
 Trong ngày lễ linh hồn, tín hữu viếng nhà thờ, đọc
1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Tin Kính
và cầu xin theo { Đức Giáo Hoàng
Viếng Nghĩa Trang
 Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, tín hữu viếng
Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì
được hưởng Một Ơn Toàn Xá cho linh hồn ở
Luyện ngục.
Cầu Nguyện Cùng Mẹ
 Đọc một chuỗi Mân Côi (50 kinh Kính Mừng) trong
Nhà thờ, Nhà nguyện, trong hội đoàn, hay trong
gia đình cũng được Một Ơn Toàn Xá dành cho các
linh hồn.
Hiệp Thông Cùng Chúa
 Đọc Kinh Thánh với lòng cung kính Lời Chúa như
sách thiêng liêng, ít là nửa giờ
 Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ
 Viếng Đàng Thánh Giá đủ 14 nơi.
Điều kiện lãnh nhận ƠN TOÀN XÁ:
Xưng tội, Rước lễ, Cầu nguyện theo { Đức Giáo Hoàng

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời
“Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa
của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy
cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn
cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu
một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt
được sự thánh thiện cần thiết để bước vào
niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự
thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là
Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của
những kẻ bị luận phạt.... Ngay từ những buổi đầu, Hội
Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện
cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được
thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên
Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá
và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua
đời” (Ibid., 1031-32).

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.
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.

Ban Mục Vụ
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn
Giuse Trần Phúc Tùng
Giuse Trần Ngọc Thanh
Đaminh Trần Chí Hiếu
Anna Chu Kim Linh
GB Nguyễn Quốc Thông
Luca Lê Bình (Bruce)
Giuse Lê Trí Đức
Têphano Trần Công Luận
Giuse Trần Văn Thành
Teresa Ngô Huyền
Đôminicô Trần Phi Hùng
Phêrô Lê Hòa
Maria Võ Nguyên Tường Vi
Phêrô Trần Ngọc Ánh
Joachim Trần Phúc Trưởng

Trưởng Ban Chấp Hành
Phó Nội Vụ
Phó Ngoại Vụ
Thư K{
Thủ Quỹ
Trưởng Ban Phụng Vụ
Trưởng Ban Tiếp Tân
Trưởng Ban Thông Tin
Trưởng Ca Đoàn
Trưởng Ban Việt Ngữ
Trưởng Ban Giáo L{
Trưởng Ban Bảo Trì
Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi
Trưởng Ban Ẩm Thực
Ban Cố Vấn
Ban Cố Vấn

617-955-3289
508-468-7871
508-488-8400
617-939-6753
781-600-5196
781-821-0212
617-899-0032
781-473-0216
617-448-5731
617-910-9113
575-494-8683
617-435-1806
617-372-5305
781-353-1145
781-784-6499

nguyentuan242@gmail.com
Tung1958@gmail.com
ThanhKatrinaTran@hotmail.com
papytran@yahoo.com
linhchu@hotmail.com
daklakjn@yahoo.com
lebruce83@yahoo.com
email@ducle.info
emeved@yahoo.com
thanh.tran@bc.edu
hngo1993@gmail.com
lindahungvuvu@gmail.com
phoale@gmail.com
vv02090@gmail.com
atran1210@gmail.com
tptran47@comcast.net
Trang 5

‚

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

