Sẽ Hoàn Toàn Không Có Thánh Lễ Cho Khi Tới Khi Có Thông Báo Mới
Kính thưa ông bà anh chị em
Theo lệnh khẩn cấp của thống đốc Baker về phản ứng của khối thịnh vượng chung (Commonwealth) với
việc bùng phát của Virus Corona (Covid-19), Đức Hồng Y O’Malley đã đưa quyết định những phương thức
sau cho Tổng Giáo Phận Boston, và được thi hành ngay lập tức:


Tất cả các thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo trên toàn Tổng Giáo Phận trong các giáo xứ, giáo họ
(missions), thừa tác vụ cho các campus đều phải ngưng cho đến khi có thông báo mới. Bắt đầu từ
4:00 pm chiều thứ Bảy này, 14 tháng 3. Không có thánh lễ vọng Chúa Nhật trong tuần này, Các Bí
tích Rửa tội, Thêm sức, Hôn Phối và An Táng được cữ hành nhưng chỉ giới hạn người tham dự là
những người trong gia đình.



Đức Hồng Y cũng miễn chuẩn việc buộc tham dự thánh lễ trong thời gian này trong toàn Tổng Giáo
Phận.



Tất cả các trường công giáo: trường giáo xứ hay mẫu giáo trong Tổng Giáo Phận đều phải đóng cửa
trong hai tuần từ thứ Hai ngày 16 tháng Ba đến thứ Sáu ngày 27 tháng Ba. Thời gian này cũng có thể
được kéo dài, nếu cần thiết.

Đức Hồng Y khuyến khích các mọi tín hữu tham dự thánh lễ hằng ngày và thánh lễ Chúa Nhật trên
CatholicTV. Lịch trình các thánh lễ được truyền hình hay phát lại được thông báo trên trang
web www.WatchtheMass.com hay www.catholictv.org hay xem lịch trình của các hệ thống truyền hình
địa phương hay cable. (Riêng cho tiếng Việt chúng ta có thể theo dõi Thánh lễ hằng ngày và Chúa Nhật tại
trang web: tgpsaigon.net/media/ ; Thánh lễ Chúa Nhật cũng có trên trang vietcatholic.net)
Trong thời điểm đầy thử thách to lớn này Đức Hồng Y muốn dành ưu tiên trên hết cho sự an toàn và khoẻ
mạnh cho moị người trong các cộng đoàn thuộc Tổng Giáo Phận. Ngài cũng cầu xin mọi người cùng chung
lời cầu nguyện cho những chuyên viên chăm sóc sức khoẻ, các nhân viên nhà nước đang chung sức lo cho
nhu cầu của những người bị bệnh cũng như ngăn ngừa dịch bệnh tràn lan.
Nếu ai có thắc mắc nào về quyết định của Tổng Giáo Phận liên quan đên quyết định nhằm đối phó với
virus Corona xin liên lạc: corona@rcab.org.
Mọi thông báo liên quan đến việc phản ứng trước nguy cơ bùng phát của virus Corona được đăng trên
trang web: www.rcabrisk.org.
Xin mọi người chúng ta thi hành mọi quyết định của Tổng Giáo Phận và gia tăng lời cầu nguyện cho dịch
bệnh chóng qua, cho những người đang chiến đấu để cứu giúp và ngăn ngừa, cho sư an toàn của mỗi cá
nhân, gia đình, giáo xứ,và mọi người trên thế giới.
Lạy thánh Giuse, lạy thánh nữ Bernadette, xin cầu bàu cho chúng con.

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.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 14/3
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh John F. Murphy, Jr. (birthday
remembrance)
Chúa Nhật 15/3 Chúa Nhật III Mùa Chay
7:30AM – Anh Mr. & Mrs. Bienvenido Ojastro
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Milton, Bonnie và James Baram
Thứ Hai 16/3
Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
9:00AM – Anh Madelyn McElroy (3rd anniversary)
Thứ Ba 17/3
Thứ Ba Tuần III Mùa Chay
9:00AM – Anh Ann Schiavo
(birthday remembrance)
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Tư 18/3
Thứ Tư Tuần III Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 19/3 Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức
Trinh Nữ Maria
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Sáu 20/3
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay
9:00AM – Anh Safe travel for: Patricia Musgrove,
Ann Williams, Susan Kelley,
Jennifer Cormier and family
6:30PM – Việt Chặng Đàng Thánh Giá & Thánh Lễ
Thứ Bảy 21/3
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
4:00PM – Anh Lawrence and Muriel Louise Cullen
Chúa Nhật 22/3 Chúa Nhật IV Mùa Chay
7:30AM – Anh Karen A. Rosher (2nd anniversary)
9:00AM – Việt Thánh lễ
11:00AM – Anh Melissa và Chantal Culmer,
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THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 15 tháng 3
Đọc sách: Tô Mỹ Tâm, Trương Hoàng Vy
Cho Rước lễ: Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên, Vũ Văn
Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan
 Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3
Đọc sách: Bùi Thúy Hằng, Đặng Thần Tiên Duyên
Cho Rước lễ: Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu, Trần Ngọc
Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 "Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".
Bài Ðọc II: Rm 5, 1-2. 5-8 “Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng
ta, nhờ Thánh Thần là Ðấng đã được ban cho chúng ta.”
Bài Phúc Âm: Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 (bài ngắn)
"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần
phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa
Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng
giờ thứ sáu.
Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà
cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn).
Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại
xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" (vì người Do-thái không
giao thiệp gì với người Samaria).
Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là
người đang nói với bà: "Xin cho tôi uống nước", thì chắc bà sẽ xin
Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".
Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì
sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ
Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã
uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?"
Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống
nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì
nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người
đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và
khỏi phải đến đây xách nước nữa".
Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một
tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại
bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã
đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này
hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng mà các người không biết, còn
chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến.
Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ
thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân l{, đó chính là những người tôn
thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ
Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân l{". Người đàn bà
thưa: "Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến,
Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Ðấng ấy
chính là Ta, là người đang nói với bà đây".
Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà
làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại
đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở
Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì
những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe
lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế". Ðó là lời Chúa.

Trang 3

Chúa Nhật III Mùa Chay

15 tháng 3 năm 2020

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

PHÂN ƯU

xin chúc mừng em

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn của

James Torpey

Bella Marie Rodrigues
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.

Chặng Đàng Thánh Giá (Việt)
Mỗi thứ sáu
TẠM NGƯNG

THÔNG TIN

Thông báo về chương trình thay đổi do
virus Vũ Ván

4:00

$1,043

7:30AM

$641

9:00AM

$1,875

11:00AM

$846

Xin thông báo với các anh chị em về quyết định của cha Phil dựa
trên những chỉ thị của Đức Hồng Y cho toàn Tổng Giáo Phận
Boston:
1. Các thánh lễ Chúa Nhật và ngày thường vẫn như thường lệ.
Theo thông báo mới, sẽ hoàn toàn không có Thánh lễ
2. Chúng ta sẽ tạm ngưng không có chương trình tĩnh tâm cuối
tuần này, cho tới khi thuận tiện, nếu có thể.
3. Tạm ngưng chương trình giáo l{ và Việt ngữ cho các em
cho đến khi có chỉ thị mới.
4. Chương trình sinh hoạt của TNTT cũng tạm ngưng.
5. Không có cà phê và điểm tâm sáng sau thánh lễ tiếng Việt lúc
9:00 giờ.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua, người
bệnh được chữa trị, và sớm tìm được phương thức ngăn ngừa.
Cũng xin cầu nguyện cho chúng ta vững vàng trong đức tin và
niềm hi vọng trong cơn nguy khốn này của toàn thế giới. Xin dâng
giáo xứ chúng ta cho sự quan phòng của Chúa nhờ lời cầu bàu của
thánh Giuse, trong tháng thánh Giuse, và của bà thánh
Bernadette, đấng bảo trợ các bệnh nhân.
Chân thành cám ơn

Tổng

$4,405

Về Việc Thay Đổi Giờ Lễ

6:30 pm—Thánh lễ sau đó

Chương Trình Mùa Chay
Xin qu{ vị mang về cuốn chương
trình Mùa Chay để xem chi tiết các
ngày giờ giải tội, tĩnh tâm và
Thánh lễ

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

Phụ quyên tuần này: Bảo trì hàng tháng & Catholic
Appeal
Phụ quyên tuần sau: Trợ giúp năng lượng
quyên tuần sau: Catholic Appeal

2019 Grand Annual . . . . . . . . . . . . .$43,017

Hoa Lễ Phục Sinh
Phong bì hoa trang trí Lễ Phục Sinh được
để trên bàn tại các lối ra vào xung quanh
nhà thờ. Để dâng hoa tưởng nhớ các linh
hồn đã khuất, xin qu{ vị điền các thông tin và cho
vào rổ quyên tiền hoặc gởi đến văn phòng giáo
xứ. Ngày cuối là Chúa Nhật Lễ Lá ngày 15 tháng 4.
Trang 4

được yên nghỉ muôn đời.

I am anticipating that there will be a change in the Mass schedule
at least for the summer. At this point we are only having
preliminary discussions about the Mass schedule. Nothing has
been determined to date. Some concerns and fears have been
expressed to me. Both parishes are strong and well attended.
Neither parish is closing, rumors of this sort serve no purpose but
erode the faith of our communities and instill fears that will not
come to fruition. This year there are three or four men being
ordained to the priesthood for Boston, but because of deaths,
retirements, and men leaving it is estimated that the number of
priests in Boston will be down about 50. Because of this, The
Archdiocese is advising parishes to begin exploring a reduction on
the number of Masses before this becomes more of an
Archdiocesan crisis.
Fr. Phil

Giáo xứ Thánh Bernadette

Randolph, MA

Mạch nước vọt đến sự sống đời đời
Bài Tin Mừng là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người
phụ nữ xứ Samaria. Có rất nhiều chi tiết phong phú trong
đoạn văn này. Đây là một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và
một con người; giữa một người Do Thái và một người
Samaria; giữa một vị Ngôn sứ và một người đang khao khát
tìm Chân l{.
Người phụ nữ Samaria là đại diện cho cả nhân loại đang tìm
kiếm Chúa. Chị đã có năm đời chồng, và người đang chung
sống hiện tại không phải là chồng chị. Chi tiết này muốn
diễn tả, con người đi tìm kiếm Chúa, nhưng có những lúc
lầm tưởng về Ngài. Họ tìm kiếm Ngài nơi lạc thú và nơi
những ảo ảnh thế gian. Vì thế mà họ không cảm thấy no
đầy, giống như một người phụ nữ đã năm đời chồng mà
không thấy hạnh phúc. Chị vẫn tiếp tục đi tìm kiếm. Khi gặp
gỡ Chúa Giêsu, người phụ nữ dần dần hiểu ra Ngài là vị
Ngôn sứ, là Đấng có thể đem cho bản thân chị sự bình an,
niềm vui và ơn cứu độ. Có nhà chú giải Kinh Thánh nghiên
cứu văn hóa và tín ngưỡng của xứ Samaria và cho biết
người xứ này thờ 5 vị thần. Có thể tác giả Gioan muốn nói
tới việc thờ các ngẫu thần không đem cho con người sự giải
thoát và không lấp đầy những khát vọng siêu nhiên của họ.
Đức Giêsu đến trần gian để giải phóng con người khỏi
những ngẫu thần, hướng tâm hồn họ về Thiên Chúa là Đấng
mọi người phải yêu mến và tôn thờ. Sự tôn thờ đích thực
không còn phụ thuộc vào không gian, nơi chốn, tức là phải
đến chỗ này chỗ nọ (cụ thể là ở Giêrusalem hay đồi
Garizim), nhưng bất cứ ai, bất cứ nơi nào, khi họ thực hiện
việc tôn thờ “trong tinh thần và Chân l{”, thì đó là việc tôn
thờ đẹp lòng Chúa và lời cầu nguyện của họ sẽ được Ngài
chấp nhận.
Cuộc gặp gỡ này cũng là một cuộc đối thoại kiên nhẫn, dần
dần từng bước. Chúa Giêsu đã chủ động phá tan mọi rào
cản: đó là sự giao tiếp giữa người Do Thái và dân ngoại;
Người nam và người nữ; Không gian là bờ giếng và thời gian
là buổi trưa vắng vẻ. Điều này cho thấy, nếu muốn loan báo
Chân l{, cần phải vượt qua mọi thành kiến, khiêm tốn chủ
động đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta thấy
Chúa Giêsu không một lời phê phán cuộc sống cá nhân của
chị, cũng như cách thức thờ phượng trên núi Garizim của
người Samaria.

Chúa Giêsu đã khởi đi từ nước thế gian tới nước hằng sống.
Nước này là ân huệ Chúa ban nơi Đức Giêsu và là giáo huấn
của Người. Giáo huấn đem lại cho con người niềm vui siêu
nhiên và sự bình an trong tâm hồn. Nhờ nước hằng sống,
con người không còn đi tìm kiếm một thần linh nào khác.
Họ được gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng họ tôn thờ, không phải ở
đây hay ở kia, nhưng trong tinh thần và chân lý. Thánh
Phaolô đã khẳng định: "Nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta, con
người trở nên công chính và được bình an với Thiên
Chúa" (Bài đọc II)
Cũng như dân Do Thái trong hành trình sa mạc cần có nước
để tồn tại, trong cuộc lữ hành thiêng liêng, chúng ta cũng
cần có nước nước hằng sống để lớn lên mỗi ngày. Mùa
Chay giúp ta sống tinh thần sa mạc, phác họa 40 năm dân
riêng trên đường về Đất hứa, 40 ngày Chúa Giêsu cầu
nguyện trong hoang địa. Mùa Chay giúp ta định hướng
cuộc đời, để tìm kiếm Chân l{, đón nhận dòng nước ân
sủng Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu. Một cách cụ thể,
chúng ta đón nhận nước hằng sống qua các bí tích, nhất là
bí tích Hòa giải và bí tích Thánh Thể. Nhờ hai bí tích này,
chúng ta được đổi mới và được nuôi dưỡng bằng sức sống
siêu nhiên.
Người phụ nữ Samaria sau khi gặp gỡ Chúa đã bỏ lại vò
nước bên bờ giếng. Trước đó, mục đích của chị là đến giếng
kín nước. Chị chạy vào thành, giới thiệu Chúa với những
người trong thành. Chi tiết này gợi { cho chúng ta, một khi
sống tinh thần của Mùa Chay, chúng ta cũng có bổn phận
đưa nhiều người khác đến với Chúa, giúp họ gặp gỡ Ngài và
cùng với họ đón nhận nước trường sinh. Việc gặp gỡ Chúa
phải dẫn chúng ta giao hòa với anh chị em xung quanh,
mang cho họ niềm vui và an bình. Câu chuyện kết thúc với
những hình ảnh tốt đẹp: những người dân trong thành
Samaria (họ là những người dân ngoại!) đều tuyên xưng
Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ trần gian. Không còn nghi kỵ do
mối thù truyền kiếp, không còn thành kiến mặc cảm về
dòng dõi sắc tộc. Tất cả đều là con cái của Thiên Chúa. Câu
chuyện mở ra một chân trời mới. Đó là viễn cảnh tương lai,
hình ảnh của Nước Trời nơi trần gian.
TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Trang 5
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Chầu Thánh Thể

Tháng 3: Tháng Kính Thánh Giuse

Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

“Vào một thời kz khó khăn trong lịch sử Giáo Hội,
Đức Thánh Cha Piô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự
bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giuse, nên đã công
bố Người là ‚Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo‘.
Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của
Thánh Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương
mẫu cao qu{ của Ngài, một mẫu gương siêu vượt
trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể
cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở bất kz hoàn cảnh hay chức vụ
cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe
lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục
vụ { muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa
Kitô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức
Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi
Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn
mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức
rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc
cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giuse chăm nom, Giáo Hội cầu xin
Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu
chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh
tuyền đã thúc bách Thánh Giuse phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và
để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và
công chính, noi gương thánh Giuse và qua lời cầu bầu của
Người.” (Thánh GH Gioan Phaolô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu
Thế, 1989, số 28,30,31).

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

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
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.

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
Trang 6

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

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 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

