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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THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
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Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
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617.818.1980

4:00PMAnh
7:30AMAnh
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
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Maria Madalena Lê Ngọc Lan
781.885.0412
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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.
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THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 16/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 17/11
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 18/11
9:00AM – Anh
Thứ Ba 19/11
9:00AM – Anh
Thứ Tư 20/11
9:00AM – Anh
Thứ Năm 21/11

Bài Ðọc I: Ml 4, 1-2a "Các ngươi sẽ được Mặt Trời công
chính mọc lên cho".

9:00AM – Anh
Thứ Sáu 22/11
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 23/11
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 24/11
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Elizabeth Okuonghae (1st Anniversary)
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Antoine Elas (1st Anniversary)
Giáo dân Thánh Bernadette
Frances and Harry Pasquantonio
Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên
Souvenir Fede
Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên
Eujenia and Catherine
Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong
đền thờ, lễ nhớ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Xêxilia, trinh nữ, TĐ, lễ nhớ
Ghislaine and Serviane Rateau
Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Mary Vinciguerra (2nd Anniversary)
Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Special Intention for
Valerie Carrington
Giáo dân Thánh Bernadette
Olimar Olivenza
Violeta Olivenza (1st Anniversary)

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11
Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu, Trần Ngọc
Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai
 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11
Đọc sách: Le Hong-Dung, Chu Minh Trí
Cho Rước lễ: Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi, Cố Đoan,
Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng

Trang 2

Bài Ðọc II: 2 Tx 3, 7-12 “Nếu ai không muốn làm việc thì
đừng có ăn.”
Bài Phúc Âm: Lc 21, 5-19
"Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn
các con.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang
hoàng bằng đá tốt và những lễ vật qu{, nên Chúa Giêsu
phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ
đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà
chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa
Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết
những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy { tứ
kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh
Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần
đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có
chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải
đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi
dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ.
Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói
khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những
điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ
tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường
và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan
quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các
con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các
con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các
con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các
con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh
em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con
sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh
Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ
chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh
hồn các con".
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

QUYÊN GÓP

RAO HÔN PHỐI

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

LẦN I

Chi The Nguyen &
Hoai-Thuong Thi Tran

Hỗ trợ giáo xứ
PM

4:00

$894

7:30AM

$2,999

9:00AM

$1,462

THÔNG TIN

11:00AM

$736

Tháng 11—Tháng Các Linh Hồn

Tổng

$6,092

Tháng 11 là tháng để tưởng nhớ các linh hồn. Sổ Tưởng Nhớ
Các Linh Hồn được đặt phía cuối nhà thờ, xin mời qu{ vị ghi
vào tên những ai đã qua đời mà qu{ vị muốn cầu nguyện cho
trong tháng này.
Thánh Anphongsô dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn Luyện ngục là
những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin
tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, bởi nếu một linh hồn được giải
thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của ai, linh hồn được
cứu sẽ cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa
sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết Người".

Chương Trình Giáo Lý . . . . . . . . . . . . $1,833
Phụ quyên tuần này: Hỗ trợ phí năng lượng
Phụ quyên tuần sau: Tu Sĩ Hưu Trí

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 qu{ 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

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

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm
Trang 3
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Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn

S

ẽ có ngày cả thế giới và vũ trụ này biến đổi. Bao
giờ? Thế nào? Và có những dấu hiệu nào báo
trước không?
Vào khoảng năm 450 trước Công Nguyên, Ngôn Sứ Malaki
đã ra đi tuyên sấm. Ông loan báo “ngày của Chúa” sẽ đến,
nhằm làm sống lại niềm hy vọng của Dân Chúa sau cuộc hồi
hương của Babylon trở về. Đất nước bị dân ngoại chiếm
đóng, đền thờ vẫn hoang tàn, tôn giáo bị biến chất, lễ bái
trở nên vô vị. Từ đó, dân chúng chán nản ngã lòng. Phải
chăng Thiên Chúa đã bỏ dân Ngài. Phải chăng Thiên Chúa
đã không trung thành giữ lời Ngài đã hứa?
Ngôn sứ Malaki loan báo: Đừng tưởng mọi sự sẽ như thế
này mãi. Thiên Chúa không bỏ Dân Ngài. Sự ác không
thống trị mãi… Ngày của Chúa sẽ đến. Ngày ấy sẽ là ngày
khủng khiếp, ngày tiêu diệt. Tất cả những kẻ kiêu căng và
làm điều ác sẽ như rơm rạ làm mồi cho ngọn lửa…
Nhưng “Ngày của Chúa” sẽ là ngày đầy hy vọng của những
người công chính. Bởi vì là ngày họ sẽ trông thấy công bình
và thánh thiện chiến thắng vĩnh viễn tội ác, ngày mà các
dân sẽ nối gót Dân Chúa tiến về với Chúa, tiến lên Đền
Thánh mới.
Như vậy, lời tiên tri của Ngôn sứ Malaki hôm nay không
phải là lời tiên báo ngày tận thế. Đó là lời tuyên báo ngày
Chúa đến cứu độ Dân Ngài, sau những thời gian thử thách
nặng nề nhằm kêu gọi Dân Chúa hãy luôn hy vọng và tin
tưởng vào ngày cứu độ.
Tin Mừng hôm nay minh họa Ngày của Chúa với những
hình ảnh của Cựu Ước: vẫn là cảnh trời long đất lở, lửa
cháy, trừng phạt kẻ dữ, thưởng công người lành. Sau biến
cố năm 70, Đền thờ Giêrusalem từng là niềm kiêu hãnh của
người Do Thái, đã không còn hòn đá nào trên hòn đá nào:
mọi thứ đều sụp đổ, tiêu tan… đối với các Kitô hữu đầu
tiên, phải chăng đó là dấu chỉ ngày tận thế? Phải chăng
Nước Trời mà Chúa Kitô loan báo đã gần kề? Họ tưởng như
vậy và nôn nóng chờ đợi. Nhưng rồi thời gian không thiên
vị ai, và cảnh chờ đợi sốt ruột kia cứ kéo dài mãi không
ngừng. Họ bắt đầu chán nản thất vọng.
Chúa Giêsu đã không gắn liền thời gian cùng tận với những
hiện tượng xã hội và thiên nhiên xảy ra. Ngài không đến để
báo trước ngày tận thế như những tiên tri giả. Trái lại, Ngài
bảo: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lường gạt”, vì sẽ có
Trang 4

người tự xưng là tiên tri và tiên đoán ngày tận thế. “Các
con đừng tin theo họ”. Cũng đừng căn cứ vào các tai biến
mà cho là ngày tận thế sắp đến rồi, vì chiến tranh, thiên tai,
địa họa là những tai biến thời nào cũng có. “Các con đừng
sợ, vì những biến cố ấy phải xảy đến trước, nhưng chưa
phải là hết đời ngay đâu”.
Cả những cuộc bách hại Giáo Hội cũng không phải là dấu
hiệu ngày tận thế. Chúa đã tiên báo: “Người ta sẽ cầm tù
các con, sẽ đưa các con ra trước tòa án”. Nhưng Chúa lại
căn dặn: “Đừng lo sợ, vì đó là cơ hội để các con làm chứng
cho Thầy”. Thiên Chúa sẽ trợ lực chúng con, “nếu chúng
con can trường, kiên trì, bền đỗ đến cùng, các con sẽ cứu
được sự sống của các con”.
Chắc chắn thế giới sẽ có ngày tận cùng. Không ai biết được
*khi nào+. Ai khẳng định điều đó, người ấy là tiên tri giả. Ai
coi chiến tranh, động đất, ôn dịch, đói kém là dấu hiệu bắt
đầu tận thế để rồi chán nản, buông xuôi, bỏ bê công việc,
thay vì hoạt động góp phần ổn định đời sống, đem lại công
l{, hòa bình, ấm no, hạnh phúc, người đó là tiên tri giả
hiểu, láo khoét, lừa bịp thiên hạ. Nhưng đáng tiếc là khi
gặp khó khăn, đau khổ, người ta lại dễ tin theo các “tiên tri
dỏm” đó!
Người Kitô hữu chúng ta, trước mọi nghịch cảnh, phải sống
theo niềm tin đích thực vào Thiên Chúa. Phải luôn trung
thành trong đức tin của mình và làm chứng cho Nước
Chúa, Nước vĩnh cửu, bất diệt ở bên kia thế giới này. Phải
kiên trì, trung thành trong bổn phận hằng ngày thì mới
mong kiên vững trước nghịch cảnh. Nếu không kiên trì
trong việc tầm thường hằng ngày thì khó mà kiên trì trong
lúc gặp nguy biến.
Nếu ngay bây giờ, từng giây phút, chúng ta cố gắng sống
trung thành trong đức tin, trong bổn phận, thì “khi nào tận
thế?”, điều đó không thành vấn đề. Vì “ai kiên trung bền
đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát và được sống
đời đời”.
Vậy, đừng bận tâm khi nào tận thế, hãy lo sống hiện tại và
kiên trì. Đừng tin những lời đồn đại xuyên tạc trước những
biến cố khủng khiếp của lịch sử. Điều quan trọng duy nhất
là trung thành làm chứng cho Chúa. Mỗi người chỉ có hôm
nay để xây dựng ngày mai và cuộc sống vĩnh cửu.

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
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

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Giờ Làm Việc
Thứ hai - thứ năm
Thứ sáu

9am-3pm
Nghỉ

Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019
lúc 2g30 chiều
tại Nhà Thờ Chánh Toà
1400 Washington St. Boston, MA 02118
Để tỏ lòng tôn kính các vị tiền nhân đã hy sinh mạng
sống vì đức tin và cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam tại quê nhà cũng như cộng đồng dân Chúa
tại địa phương, HĐMV Cộng Đoàn tràn trọn kính mời
quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể quý Ông Bà
Anh Chị Em đến tham dự ngày Đại Lễ
Nơi đậu xe: 540 Harrison Ave $10/ngày (tiền mặt)
500 Harrison Ave $10/ngày (thẻ credit/debit)
324 Albany St $2.50/giờ (thẻ credit/debit)
274 Albany St $2.50/giờ (thẻ credit/debit)

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

Xin mời quý vị vào xem
website mới của giáo xứ
Việt:
thanhbernadette.com
Anh: stbernadette.us

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
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

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

Mobile friendly

