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.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ

Cha Chánh Xứ:
Cha Phil McGaugh

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Phó Xứ:
Cha Antôn Bùi Phong
Trưởng Ban Điều Hành:
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

617-955-3289

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền
575.494.8683
Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương
617.818.1980
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

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH)
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy
9:00AM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT)
Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette

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 VII Thường Niên

23 tháng 2 năm 2020

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 22/2
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 23/2
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 24/2
9:00AM – Anh
Thứ Ba 25/2
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 26/2
9:00AM – Anh
12:10PM – Anh
5:00PM – Anh
7:00PM – Việt
Thứ Năm 27/2
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 28/2
9:00AM – Anh
7:00PM – Việt
Thứ Bảy 29/2
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 1/3
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 "Hãy yêu thương bạn hữu như
chính mình".
Bài Ðọc II: 1 Cr 3, 16-23 “Tất cả là của anh em, nhưng anh
em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa.”
Bài Phúc Âm: Mt 5, 38-48

Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Lorraine Strode (2nd Ann.)
Chúa Nhật VII Thường Niên
Maureen Daley Connearny (1st Ann.)
Giáo dân Thánh Bernadette
Giáo dân Thánh Bernadette
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên
Paul Michael McLaughlin (15th Ann.)
Thứ Ba Tuần VII Thường Niên
Arthur Richardson
Thánh lễ
Thứ Tư Lễ Tro
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Tư Lễ Tro
Phụng Vụ & Nghi Thức Xức Tro
Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro
Barbara Carrington
Chặng Đàng Thánh Giá & Thánh Lễ
Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Paul Michael McLaughlin (15th Ann.)
Chúa Nhật I Mùa Chay
Giáo dân Thánh Bernadette
Thánh lễ
Thomas và Dotty Malafronte

THỪA TÁC VIÊN
 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
 Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Ngọc Hưng, Trần
Minh Thu, Trần Ngọc Ánh, Lê Thức

Trang 2

"Các con hãy yêu thương thù địch các con.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy,
Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái
lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia
cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của
con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi
một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy
cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha
nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các
con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho
những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt
bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các
con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên
người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công
chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương
những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào
những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các
con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có
làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy
các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là
Ðấng trọn lành".
Ðó là lời Chúa.

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

Maureen Daley Connearney

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

THỨ TƯ LỄ TRO

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

$1,193

7:30AM

$855

9:00AM

$1,661

11:00AM

$777

Tổng

$4,487

Bảo Trì Hàng Tháng. . . . . . . . . . . . . . $2,130
Phụ quyên tuần này: Giáo Hội Châu Mỹ Latin
Phụ quyên tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường
2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$41,057

$45,000

Thay Đổi Giờ Lễ
Như qu{ vị đã biết, hai giáo xứ chúng ta đang
cân nhắc về việc thay đổi giờ giấc và số lượng
các Thánh lễ ngày Chúa Nhật. Hai giáo xứ đã
hoàn thành các bản thăm dò và tôi cũng đã
nói chuyện với nhân viên và Hội Đồng Giáo
Xứ để có thể tìm ra giải pháp tốt nhất có thể.
Thời gian chính xác của các giờ lễ vẫn chưa
được quyết định. Các bản thăm dò mà quý vị
hoàn thành đã giúp nhiều cho quá trình này.
Xin cám ơn qu{ vị.
Nhưng không may là cho dù tôi có quyết định
thế nào, thì cũng sẽ có những bất đồng { kiến
nhưng điều này là không tránh khỏi. Mặc dù
tôi chưa quyết định thế nào nhưng tôi mong
qu{ vị hiểu rằng sẽ có thay đổi sau lễ Phục
Sinh.
Về vấn đề bao thư đóng góp, nếu qu{ vị dùng
bao thư của giáo xứ mình khi dự Thánh lễ ở
giáo xứ kia thuộc Liên giáo xứ thì bao thư đó
sẽ được gởi về giáo xứ của qu{ vị.
Cha Phil

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

Chặng Đàng Thánh Giá (Việt)
Mỗi thứ sáu
7 pm—Thánh lễ sau đó

THÔNG TIN

Khóa Virtus
Saint Mary‘s (Khóa tiếng Anh)
30 Seton Way, Randolph
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 lúc 6pm
Sacred Heart (Khóa tiếng Việt)
297 Main Street, Malden
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 4 lúc 4:30pm
Nếu qu{ vị thiện nguyện viên nào chưa bao giờ dự khóa
Virtus, xin ghi danh tại https://www.virtusonline.org/virtus/
reg_0.cfm?theme=0. Đây là khóa học bắt buộc cho những
thiện nguyện viên trên 18 tuổi và chỉ phải học một lần.

Đơn Cori
Xin tất cả các thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại giáo xứ điền
đơn Cori 2020 đã đến hạn phải nộp 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.

Những Ai Cần Giúp Đỡ
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 email
tothongtin.vn@gmail.com.
Trang 3
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Các con hãy yêu thương thù địch các con
Sự trả thù, theo Kinh Thánh, nó như một con dã thú nằm
phục trong bóng đêm ở cửa nhà, sẵn sàng nhảy ra nhe răng
và vươn vuốt (Kn 4,7). Con dã thú ấy ở đâu đó trong lòng
con người.
Abraham Lincoln, vị Tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kz đã
phát biểu một câu danh tiếng: “Biến thù thành bạn, phải
chăng đã là tiêu diệt được kẻ thù rồi?” Đó chính là sức
mạnh của tình yêu cứu độ.
Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù”.
Từ khi con người xuất hiện trên trái đất này, chưa có một
tôn giáo nào kêu gọi “Hãy tha thứ cho kẻ thù”, chưa có
một vị sáng lập đạo giáo nào đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù”. Duy
nhất, mình Đức Giêsu, Người không chỉ dạy “Hãy yêu kẻ
thù” mà còn khuyên: “Hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi
anh em” (Mt 6,44). Người không chỉ dạy phải tha thứ cho
kẻ thù, mà Người còn làm gương trước cho mọi người. Lời
cao đẹp nhất trên môi miệng của Đức Giêsu, chính là lời
thốt ra khi Người đang quằn quại trên thập giá: “Lạy Cha,
xin tha thứ cho họ”. Và nghĩa cử hào hiệp nhất trong cuộc
đời của Đấng Cứu Thế, chính là việc Người biện hộ cho
những kẻ hành hạ mình: “Vì họ không biết việc họ làm” (Lc
23,34).
Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu kẻ thù?
Trước tiên, hãy học cho biết tha thứ. Không biết tha thứ thì
không thể yêu thương. Khi người cha nhân hậu đã sẵn sàng
tha thứ mọi lỗi lầm cho đứa con hoang đàng, ông mới có
thể ôm hôn người con vào lòng, đeo nhẫn, xỏ giầy, mặc áo
mới, giết bê béo ăn mừng. Tha thứ là tháo gỡ rào cản, phá
đổ bức tường ngăn cách, … là cất đi gánh nặng, là xóa bỏ
món nợ… Tha thứ là chất xúc tác rất cần thiết cho một khởi
đầu mới... Như thế, mức độ tha thứ chính là thước đo mức
độ yêu thương kẻ thù.
Thứ đến, hãy biết rằng kẻ thù không hoàn toàn xấu. Nơi
người xấu nhất vẫn có cái tốt và nơi người tốt nhất vẫn có
cái chưa thật tốt. Chính thánh Phaolô cũng phải thú nhận:
“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi
không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Trong biển đời
mênh mông, mỗi người đều không ngừng thay đổi cả
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hướng tốt lẫn hướng xấu, chúng ta chớ cho rằng mình đã
hiểu ai đó tới chân tơ kẽ tóc. Nhìn kỹ vào kẻ thù, chúng ta
sẽ khám phá ra rằng, điều xấu họ làm thường xuất phát từ
sợ hãi, thiên kiến, hiểu lầm hay ngu dốt. Nhưng dù sao, họ
vẫn mang đậm hình ảnh của Thiên Chúa. Cũng chính vì
những yếu đuối, bất toàn và khiếm khuyết ấy họ mới cần
được Thiên Chúa cứu chuộc và mong chờ chúng ta yêu
thương.
Cuối cùng, chúng ta đừng nuôi hờn giữ oán, đừng tìm cơ
hội trả đũa, làm nhục kẻ thù hay thẳng tay tiêu diệt họ.
Trái lại, mọi lời nói, cử chỉ, hành vi của chúng ta nên tỏ ra
thân thiện, dễ gần gũi, để gia tăng sự hiểu biết và cảm
thông với kẻ thù, để khai mở thiện chí hoán cải trong họ.
Tấm lòng bao dung bao giờ cũng gói trọn con tim vô cùng
độ lượng. Chính tấm lòng bao dung, quảng đại như thế sẽ
dẫn chúng ta đến với tình yêu chân thành, một tình yêu
sâu lắng hơn cảm xúc, một tình yêu tràn đầy, không chờ
đợi điều gì cho mình, một tình yêu được tác động từ Thiên
Chúa.
Chúng ta yêu kẻ thù vì chính Thiên Chúa đã yêu họ. Tuy
nhiên, chúng ta vẫn ghê tởm điều ác họ làm. Yêu như thế
là chúng ta đang dấn thân vào tình yêu của Thiên Chúa,
tình yêu cứu chuộc. Chỉ với tình yêu đó, chúng ta mới “trở
nên hoàn thiện như Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời” (Mt
5,48).
Thiên Phúc

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 qu{ 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 qu{ 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 qu{ 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 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, 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 qu{ 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 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
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

‚

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.

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

