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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Thứ Ba
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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 15/2
Thứ Bảy Tuần V Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh David H. Dwyer, Robert Malatesta,
David, Mary & John Dwyer
& Walter O’Brien
Chúa Nhật 16/2 Chúa Nhật VI Thường Niên
7:30AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Hai 17/2
Thứ Hai Tuần VI Thường Niên
9:00AM – Anh Dorothy Lalond
(17th anniversary)
Thứ Ba 18/2
Thứ Ba Tuần VI Thường Niên
9:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Tư 19/2
Thứ Tư Tuần VI Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 20/2 Thứ Năm Tuần VI Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 21/2
Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên
9:00AM – Anh Lễ Như Ý
Thứ Bảy 22/2
Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô,
Tông Đồ
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Lorraine Strode (2nd Ann.)
Chúa Nhật 23/2 Chúa Nhật VII Thường Niên
7:30AM – Anh Maureen Daley Connearny (1st Ann.)
9:00AM – Việt Giáo dân Thánh Bernadette
11:00AM – Anh Giáo dân Thánh Bernadette

Bài Ðọc I: Sir 15,16-21 "Người không truyền dạy cho một ai làm
điều gian ác".
Bài Ðọc II: 1 Cor 2,6-10 “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn
thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta.”
Bài Phúc Âm: Mt 5, 17-37
"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này.”

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2
Đọc sách: Hoàng Thị Bích Thùy, Trần Công Thành
Cho Rước lễ: Cố Đoan, Trần Ngọc Thanh, Trần Phúc Tùng,
Nguyễn Chí Thiện, Uông Văn Chi
 Chúa Nhật, ngày 23 tháng 2
Đọc sách: Le Hong-Dung, Chu Minh Trí
Cho Rước lễ: Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thượng Tuấn, Lê
Nguyên, Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng
Trang 2

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng
Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ,
nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi,
thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi
mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ
mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất
trong Nước Trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ
được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công
chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước
Trời đâu.
“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết
người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai
phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là
ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ
lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ
người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ
lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy
trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc
đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan
tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo
thật cho ngươi biết: ‘Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả
hết đồng bạc cuối cùng!’
“Các con đã nghe nói với người xưa rằng: ‘Chớ ngoại tình.’ Còn Ta, Ta
bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã
ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội
cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi
hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội
cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn
hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng: ‘Ai ly dị
vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai
cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.’
“Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ thề gian,
nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa.’ Còn Ta, Ta bảo các con:
Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng
lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì
là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi
không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói
của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt
chuyện là bởi ma quỷ mà ra.” Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

THỨ TƯ LỄ TRO

LỄ VẬT
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là để
tưởng nhớ

David H. Dwyer, Robert Malatesta,
David, Mary và John Dwyer
và Walter O’Brien

Ngày 26 tháng 2
Nhà thờ Thánh Bernadette
12:10pm Thánh lễ
5pm Phụng Vụ Lời Chúa & Nghi Thức Xức Tro
7pm Thánh lễ (Việt)
Nhà thờ Đức Mẹ Maria
9am Thánh lễ
7pm Thánh lễ

THÔNG TIN

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn của

Charles Dineen

Khóa Virtus

QUYÊN GÓP

Saint Mary‘s
30 Seton Way
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 lúc 6pm
Nếu quý vị thiện nguyện viên nào chưa bao giờ dự khóa
Virtus, xin ghi danh tại www.virtusonline.org/virtus/reg. Đây
là khóa học bắt buộc cho những thiện nguyện viên trên 18
tuổi và chỉ phải học một lần.

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . . . .$7,600
Hỗ trợ giáo xứ

Tĩnh tâm suy ngẫm tìm hiểu ơn gọi

và

Margaret Coughlin
được yên nghỉ muôn đời.

4:00PM

$1,131

7:30AM

$797

9:00AM

$1,657

11:00AM

$996

Tổng

$4,581

Bảo Trì Hàng Tháng. . . . . . . . . . . . . . $2,289
Phụ quyên tuần này: Trợ Giúp Năng Lượng
Phụ quyên tuần sau: Giáo Hội Châu Mỹ Latin
2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$41,052

$45,000

Xin cám ơn quý vị đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên
Hằng Năm của giáo xứ. Giáo xứ đã gần đạt đến con
số $45,000, xin quý vị tiếp tục ủng hộ để chúng ta
sớm hoàn thành chương trình gây quỹ.

Các buổi tĩnh tâm dành cho những ai muốn tìm hiểu ơn gọi
đến với đời sống tu sĩ do Văn Phòng Ơn Gọi tổ chức:
Nữ 18-35 tuổi
Ngày 22, tháng 2, 2020
St. Paul‘s Parish, Havard Square
9am - 5pm
Nam 18-30 tuổi
Ngày 21-23, tháng 2, 2020
Betania II Retreat Center, Medway, MA
& St. John‘s Seminary, Brighton, MA
5pm thứ sáu—1pm Chúa Nhật
Nam 30 tuổi trở lên
Ngày 21-22, tháng 2, 2020
St. John XXIII Seminary, Weston, MA
10am thứ sáu—1pm thứ bảy
Liên lạc: Fr. Eric Cadin, Vocation Director, 617-746-5947
ecadin@rcab.org  Fr. Michael Zimmerman Assistant Vocation
Director 617-746-5969 mzimmerman@rcab.org  Fr. Carlos D.
Suarez Assistant Vocation Director 617-746-5987
csuarez@rcab.org
Trang 3
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Yêu thương là chu toàn lề luật
Đời sống dân sự và thường ngày của chúng ta đều được xoay
quanh trục luật pháp. Thật vậy, bất cứ thời nào, xã hội hay tôn
giáo, đều cần có luật lệ. Người ta sống và cư xử với nhau
thường dựa trên luật. Đối với Do Thái Giáo, từ thời Môsê, đã
có cả một sách Đệ Nhị Luật, chứa nhiều khoản luật buộc con
cái Israel thực hiện. Nhưng điểm chủ yếu của lề luật vẫn là
Yêu Mến Chúa (x. Đnl 6,1-13). Thế nên, khi Chúa Giêsu đến,
Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn lề luật và thực thi luật
cách thiết thực hơn “Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là
để kiện toàn.” Người làm cho Luật được trọn hảo và được đặt
nền trên tình yêu thương.

– Đó là giữ tâm hồn và thân xác trong trắng, vì tâm hồn chúng
ta là ngai Thiên Chúa ngự và thân xác ta là đền thờ của Chúa
Thánh Thần. Vậy, với điều răn thứ 6 ta cần thực thi “Chớ làm
sự dâm dục” và thứ 9 “Chớ muốn vợ chồng người.” Chúa còn
muốn chúng ta thực hiện cách gắt gao hơn “Thầy bảo cho anh
em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng
đã ngoại tình với người ấy rồi.” Cái nhìn và tư tưởng ngoại
tình đã sinh ra tội chứ không chỉ đến lúc hành động! Chúa dạy
ta cần ý thức và cảnh giác với những nguyên cớ dẫn đến tội,
để ta tránh và quyết đoạn tuyệt, cho dù mất mát, đau thương
hay phải hy sinh từ bỏ.( x. Mt 5, 29-30) ...

*…+ Đối với Chúa, không bảo thủ cố định, cũng chẳng cách
mạng đổi thay tất cả. Người muốn làm cho luật có sự sống
mới. Người không nệ vào truyền thống tiền nhân, nhưng cho
chúng ta thấy mẫu gương thực hành luật cách sống động vì
tình yêu. Vốn dĩ là Thiên Chúa, Người vẫn để cha mẹ Người
thực thi luật cắt bì và dâng cho Thiên Chúa. (x. Lc 2,21-24)
Chúa cũng nộp thuế và thi hành luật ngày Sabát, nhưng Người
đã kiện toàn tất cả cách dứt khoát. Cốt lõi của luật là tình yêu,
lòng nhân từ. Thế nên luật được làm ra nhằm phục vụ con
người chứ không phải một cơ chế hay quyền lực nào. Luật vì
con người, cho con người thăng tiến và được sống.

– Đó là chu toàn luật hôn nhân một vợ một chồng. Hôn nhân
là Bí Tích Chúa đã lập “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài
người không được phân ly.”(Mt 19,6) Giá trị của đời sống hôn
nhân ở chỗ trung tín, thủy chung. Ảnh hưởng đời sống xã hội,
hôn nhân của Kitô hữu hiện nay đang phải đối diện với những
thách đố về luân lý và sự chung thủy… Thế nên, với gia đình
Kitô hữu, ta hãy biết thực thi giới răn yêu thương của Chúa,
thể hiện cách thiết thực với người thân nhất của mình là vợ,
là chồng, là con cái và hãy biết sống khiết tịnh trong bậc sống
của mình.

Trái lại, các kinh sư và người Pharisiêu luôn nệ luật. Họ thi
hành luật cách cứng ngắc cốt chỉ để triệt hạ tha nhân. Cũng có
thể họ chỉ áp dụng luật cho dân thường còn chính họ lại chẳng
thi hành. Chính vì thế, Chúa đã nhắn nhủ các môn đệ “Nếu
anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người
Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Vậy Luật và đức
Công Chính mà Chúa mong các môn đệ và cũng muốn tất cả
chúng ta, những Kitô hữu thực thi là gì?
– Đó là đừng giận ghét anh chị em mình. Vì “Ai giận anh em
mình, ai mắng anh em mình là đồ ngốc, ai chửi anh em mình
là quân phản đạo…đều bị phạt.” (x. Mt 5, 22) Chỉ nóng giận
mắng chửi anh em đã là xúc phạm và phạm tội rồi. Chắc chắn
là con người yếu đuối, trong cuộc sống ta sẽ dễ vấp phạm,
nhưng Chúa khuyên ta hãy biết sống yêu thương, bác ái với
nhau, làm hòa với anh em, tha thứ cho nhau, tôn trọng nhau,
cảm thông và hiểu nhau. Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta
hãy sống đức ái với nhau “Yêu thương thì nhẫn nhục, hiền
hậu,…không nóng giận. Yêu thương thì tha thứ tất cả, chịu
đựng tất cả…”(x. 1Cr 13, 4-7) ...
Trang 4

– Đó là sống chân thật, đừng thề thốt… Chúa Giêsu nhắc
chúng ta “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không.
Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Mỗi Kitô hữu hãy khắc ghi Lời
Chúa, sống và làm chứng cho chân lý giữa xã hội tha hóa hôm
nay. Hãy làm chứng cho Chúa và Tin Mừng bằng đời sống
chân thành, thật thà, giản dị. Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật,
Đấng đến làm chứng cho Sự Thật. Theo Chúa, chúng ta được
mời gọi sống thật trong từng lời nói, hành động đối với tha
nhân. Bởi mọi gian dối, gian lận làm hại người, ta sẽ phải trả
lẽ và sẽ lãnh hậu quả ngay trong cuộc sống này.
“Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện.” (Mt 5, 48) ...Hãy tham dự Thánh Lễ, các Bí tích, cầu
nguyện và thực hành việc bác ái vì yêu Chúa và yêu tha nhân.
...Hãy sống bao dung, nhân hậu, thật thà với anh chị em. Ước
mong sao từng Kitô hữu chúng ta biết sống can đảm và làm
chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện, đạo đức,
yêu thương, chung thủy, chân thật của mình cho thế giới hôm
nay. Vì “ai yêu thương, thì đã chu toàn lề luật.”(x. Rm 13,10) Dã Quỳ

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Bake Sale Ngày Bầu Cử
Thứ ba, ngày 3 tháng 3, năm 2020
7am—8pm
Hội trường Thánh Bernadette
Nếu quý vị có thể đóng góp các loại
bánh làm tại nhà, xin gói, dán giá tiền và
mang đến cho chúng tôi vào các ngày
giờ sau:
 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 tại văn phòng từ
10am-4pm và tại hội trường từ 5pm-7pm.
 Thứ ba, ngày 3 tháng 3 tại hội trường trước
5pm
Tất cả lợi nhuận sẽ được đưa vào quỹ giáo xứ.
Nếu quý vị có thể giúp bán bánh hoặc dọn dẹp,
xin liên lạc bà Pat pmbmjackson@gmail.com
781 986– 6755
Xin chân thành cám ơn!

Tái Chế Các Hộp Mực
Xin quý vị hãy tiếp tục mang các
hộp mực máy in và toner đã cạn,
qua sử dụng hoặc hết hạn đến
cho giáo xứ:
1 hộp mực = $2 Staples Rewards

Thánh Lễ Việt
Thứ ba mỗi tuần (trừ các ngày lễ trọng)
Nhà nguyện
7:30pm

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm
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, website giáo xứ và gởi cho
Cha hoặc văn phòng giáo xứ.

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

10am-4pm

Giấy Khai Thuế
Xin quý vị liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc email
tothongtin.vn@gmail.com để nhận giấy khai thuế

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 Ký
Thủ Quỹ
Trưởng Ban Phụng Vụ
Trưởng Ban Tiếp Tân
Trưởng Ban Thông Tin
Trưởng Ca Đoàn
Trưởng Ban Việt Ngữ
Trưởng Ban Giáo Lý
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
lindahungvyvu@gmail.com
phoale1966@gmail.com
vv02090@gmail.com
atran1210@gmail.com
tptran47@comcast.net
Trang 5

Tìm hiểu và đóng góp tại crosscatholic.org

Xin mời quý vị vào xem
website mới của giáo xứ

masstimes.org
Website cung cấp thông tin về giờ lễ,

Việt:
thanhbernadette.com
Anh: stbernadette.us

Chầu Thánh Thể, và giờ giải tội ở
nhiều nơi trên thế giới

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
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

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

Mobile friendly

