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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 HẰNG NGÀY (VIỆT)
Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
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CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a "Ðavit được xức dầu làm vua Israel".
Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14 “Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi.”
Bài Phúc Âm: Ga 9, 1-41
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha
mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để
công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có
thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn
thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa" (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và
rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có
kẻ nói: "Ðúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi
anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy
đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm
ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi
được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại
rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù
lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một tiên tri".
Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này
có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa
rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy,
và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế
bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô.
Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó".
Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết
người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và
bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và
các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta
và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với
Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế
mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ
Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi
mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy
chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa:
"Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh".
Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế
gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở
đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng
các ngươi nói "Chúng tôi xem thấy", nên tội các ngươi vẫn còn". Ðó là lời Chúa.
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Mỗi thứ sáu
TẠM NGƯNG

Sẽ không có Thánh lễ cho đến khi có
thông báo mới
Đức Hồng Y Sean khuyến khích mọi người quan
tâm lẫn nhau, lần Chuỗi Mân Côi và nhắn nhủ:
“Xin quý vị nhớ rằng các giáo xứ của chúng ta
phụ thuộc vào tiền quyên hằng tuần để có thể
tiếp tục hoạt động trong tương lai.”
Cha Phil:
My brothers and Sisters in the Lord,
In recent days we have all become concerned
and worry about many things including the
future. These are unprecedented times. I hope
we are listening to our leaders; medical, political
and spiritual. The restrictions on how many
people can be together or the suggestions for
who needs to be very vigilant are out of concern
for us. God has put them into our lives to help
us through these trying times. We have some of
the best medical advice in the world around us.
Now is not the time to lose hope, but it is a time
for proper vigilance and following the advice of
those who are in the know. Please maintain
hope and trust in the Lord. I hope life will return
to normal soon. I long for the day when I can
celebrate Mass with you again. In the
meantime, please be assured of a
remembrance in my thoughts, prayers and
private Masses.
Ý lễ: Nếu quý vị nào xin lễ trong thời gian không
có Thánh lễ, xin liên lạc văn phòng (sau khi nguy
hiểm dịch bệnh đã qua) để chọn ngày khác:
Giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu:
11:30am-2:00pm

6:30 pm—Thánh lễ sau đó

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những ai đã mang phong bì đến văn
phòng giáo xứ trong thời gian không có Thánh lễ. Giáo xứ rất
cần hỗ trợ từ cộng đoàn trong lúc này khi không có nguồn thu
từ các Thánh lễ nhưng vẫn gánh nhiều chi phí. Nếu điều kiện
cho phép, quý vị có thể mang phong bì (check) cho vào mailbox văn phòng hoặc gửi đến:
1020 North Main St, Randolph, MA 02368
Văn phòng mở cửa từ thứ hai—thứ sáu: 11:30am-2:00pm
Phụ quyên tuần này: Trợ giúp năng lượng
Phụ quyên tuần sau: Chương trình từ thiện giáo xứ
ĐTC Phanxicô giải thích cách xưng tội khi không có linh mục
“Đừng xấu hổ, bởi vì Chúa nói: “hãy trở về”. Thiên Chúa dịu dàng với rất
nhiều vết thương trong cuộc sống và với rất nhiều điều tồi tệ mà chúng ta
đã làm. Trở về với Chúa là trở về với vòng tay yêu thương của Người Cha.
Thiên Chúa có khả năng thay đổi con tim của chúng ta nhưng Ngài muốn
chúng ta thực hiện bước đầu tiên, đó là trở về nhà”.
Liên quan đến việc trở về, ơn hoán cải, Đức Thánh Cha giải thích cách
xưng tội khi không có linh mục: “Tôi biết, để chuẩn bị lễ Phục Sinh, nhiều
người đi xưng tội để tìm lại chính mình với Thiên Chúa. Nhưng nhiều
người nói với tôi rằng: ‘Thưa cha, con có thể tìm một linh mục, một cha
giải tội ở đâu, bởi vì không ai được ra khỏi nhà? Và con muốn làm hoà với
Chúa, con muốn Ngài ôm lấy con, như người cha ôm lấy con mình… Con
phải làm thế nào nếu không tìm thấy một linh mục?’ - Vậy, bạn hãy làm
như những gì Giáo lý dạy, điều này rất rõ: nếu bạn không tìm được một
linh mục để xưng tội, thì hãy thưa cùng Thiên Chúa, là Cha của bạn, và nói
với Ngài sự thật: ‘Lạy Chúa, con đã phạm điều này, điều này… Con xin lỗi.’
Và bằng tất cả lòng thành và cử chỉ ăn năn dốc lòng chừa, bạn hãy xin
Ngài tha thứ, và hứa với Ngài: ‘Con sẽ xưng tội sau, nhưng bây giờ xin hãy
tha thứ cho con.” Và lập tức bạn sẽ trở về với ân sủng của Thiên Chúa.
Chính bạn có thể, như Giáo lý dạy, đến với sự tha thứ của Thiên Chúa khi
không có bàn tay của một linh mục. Anh chị em hãy suy nghĩ: đây là thời
điểm! Là thời điểm thích hợp và chính đáng. Một cử chỉ ăn năn dốc lòng
chừa thật sự, và như thế linh hồn chúng ta trở nên trắng tinh như tuyết.”
Ngọc Yến (VaticanNews Tiếng Việt 20.03.2020)
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Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ
Có hai vợ chồng đi tham quan một cửa hàng trưng bày
tranh thêu lụa. Vừa bước tới cửa bà vợ đã chăm chú
nhìn vào bên trong một hồi lâu rồi nhận xét: “Tranh gì
đâu mà xấu vậy? Thêu người đàn bà chẳng giống ai!”.
Ông chồng vội bịt miệng bà và nói: “Không phải tranh
đâu, đó là gương đấy. Đó là hình ảnh của bà được phản
chiếu qua gương đấy! Chớ nhận xét hồ đồ!”. Người đàn
bà quá xấu hổ đành bỏ ra về.
Đó cũng là cảnh mù loà đáng thương của nhiều người
trong chúng ta. Khi chúng ta phê bình chỉ trích người
khác đang khi chính chúng ta vẫn còn đó đầy những lỗi
lầm. Khi chúng ta chê bai anh em đang khi chúng ta vẫn
còn đó những khuyết điểm và thói hư tật xấu. Chúng ta
thường cắt nghĩa tốt về mình nhưng lại quá hà khắc về
lối sống của tha nhân. Chúng ta thường mù loà về bản
thân mình nhưng lại thích soi mói anh em.
Bài tin mừng hôm nay nói đến rất nhiều nhân vật nhưng
chỉ có một người là sáng mắt thực sự. Người có mắt
sáng là người biết nhìn nhận sự việc đúng sự thật. Người
sáng mắt không lệch lạc về quan điểm, về sự việc. Người
sáng mắt biết nhận định đúng về những gì đang diễn ra
chung quanh. Đó là anh mù từ thuở mới sinh. Anh mù
về thể xác nhưng sáng về tinh thần. Anh đã dám nhìn
nhận sự thật cho dù vì đó mà anh bị trục xuất khỏi cộng
đoàn. Anh đã công khai nói lên niềm tin của mình vào
Đấng đã chữa lành cho anh. Cho dù anh gặp nhiều sự
chống đối, nhiều hiểm nguy nhưng anh vẫn phải nói
đúng sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời anh.
Nhưng tiếc thay nhiều người mắt sáng nhưng lại tối tâm
hồn. Đó là các biệt phái đầy kiêu căng đã không thể nhìn
thấy quyền năng của Chúa đang hiển thị trước mặt các
ông. Đó là cha mẹ của anh mù vì sợ hãi đã lẩn trốn sự
thật, không dám nói đúng sự thật cũng đồng nghĩa chấp
nhận mình mù loà giữa đời. Người biệt phái vì lòng ghen
ghét mà họ đã có cái nhìn lệch lạc về việc làm của Chúa
Giêsu. Cha mẹ anh mù vì cầu an nên thiếu trách nhiệm
với con và với người đã cứu con mình. Xem ra bệnh mù
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về tâm hồn có muôn vàn nguyên nhân dẫn đến mù loà.
Và xem ra bệnh mù thể xác thì ít hơn bệnh mù về tinh
thần. Bởi lẽ, mỗi một cách sống sai với lương tri con
người đều được coi là căn bệnh mù loà của tâm hồn.
Chúng ta có thể nhìn thấy những triệu chứng cũng như
nguyên do của bệnh mù loà tâm hồn như sau:
Khi chúng ta quá ích kỷ dẫn đến không thấy nhu cầu của
thân nhân để cảm thông và giúp đỡ. Khi chúng ta quá vô
tâm nên không thấy nỗi đau của anh em mà chính
chúng ta đã gây nên cho họ. Khi chúng ta quá lười biếng
đến nỗi không còn thấy trách nhiệm và bổn phận của
mình với gia đình và xã hội. Khi chúng ta quá bảo thủ và
thành kiến nên không thấy điều hay, điều tốt của tha
nhân. Khi vì phán đoán nông cạn, hời hợt làm chúng ta
mù loà không thấy những giá trị của người anh em và
khiến ta hay lên án một cách hồ đồ, thiếu công bình và
bác ái.
Nhưng điều quan yếu hơn cả đối với các tín hữu trong
Mùa Chay không phải chỉ là nhìn nhận sự khuyết tật mù
loà của mình đế sám hối canh tân, đề cầu xin Chúa chữa
lành mà còn phải có một đời sống đức tin như anh mù
sau khi được sáng mắt sáng lòng.
Đó là một đức tin đầy lạc quan, biết reo vui cảm tạ Thiên
Chúa vì những ơn đã lãnh nhận. Đó là một đức tin đầy
can đảm, sẵn sàng trực diện với những cạm bãy thù
nghịch của những kẻ đồng đạo tội lỗi hay đã bị thoái
hoá. Và đó cũng còn là một đức tin vững vàng chấp
nhận thiệt thòi cô đơn, vì dám làm chứng cho ánh sáng
giữa bóng tối tội lỗi, sa đoạ của trần đời hôm nay.
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng
trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem
lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi
bày trước mặt Thiên Chúa những điều
anh em thỉnh nguyện. Và bình an của
Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi
hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em
được kết hợp với Đức Kitô Giêsu .”
– Philíphê 4:6-8

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
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.

Tháng 3: Tháng Kính Thánh Giuse
Lời khẩn cầu thánh Giuse của Đức Thánh Cha
Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất
nước chúng con.
Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về
công ích để họ biết, như Cha, chăm sóc cho những
người được ủy thác cho trách nhiệm của họ.
Xin ban trí thông minh khoa học cho những người
đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và
thiện ích thể lý của các anh chị em.
Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ: các
tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc
cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.
Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ các thừa tác viên
của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của
ánh sáng và lòng tốt của Cha.
Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng
cầu nguyện của Cha, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và
con cái, cách đặc biệt những là người bé nhỏ nhất.
Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho
không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.
Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những
người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.
Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát
thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen
Hồng Thủy (VaticanNews Tiếng Việt 20.03.2020)

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

