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

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 II Phục Sinh (Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót)

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47 "Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp
với nhau và để mọi sự làm của chung.”
Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 3-9 “Nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết
sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng
được sống .”
Bài Phúc Âm: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà
các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa
Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an
cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay
và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem
thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an
cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con".
Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy
được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là
Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện
đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã
xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng:
"Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn
tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có
Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa
Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con".
Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây,
và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào
cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa
rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu
nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã
tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn
đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều
này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là
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Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống
nhờ danh Người. Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Thánh Tôma không hẳn là người môn đệ duy
nhất cứng tin. Các môn đệ khác cũng thế. Trong Tin Mừng
theo Thánh Máccô, đã có lần Chúa Giêsu khiển trách các
ông không tin và cứng lòng, “vì đã không chịu tin những kẻ
đã được thấy Người sau khi Người sống lại” (Mc 16,14).
Ngay cả khi tiễn Chúa về trời, Thánh sử Mátthêu vẫn còn
ghi lại : “Có mấy ông lại hoài nghi” (28,17). Thực ra, niềm
tin không phải là định kiến bất dịch, nhưng là một sức
sống. Sức sống thì phải được nuôi dưỡng, phải có di
chuyển. Nuôi dưỡng thì tất nhiên phải có thời để cảm nhận
đói và thời được no; nghĩa là có tình trạng hao hụt để tiến
tới thời sung mãn. ... Điều quan trọng, chính là biết thức
tỉnh để đi đến cùng, đến cùng sự thật.
…*K+hi Chúa ngự đến, Thánh *Tôma+ không chỉ giữ im lặng
như những người khác, nhưng đã tuyên xưng niềm tin của
mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (c.28).
Ngài công bố chấp nhận Đức Giêsu—người đang đứng
trước mặt ngài—là con người đã chết đi nhưng đã sống lại
thực sự, chẳng những là chủ nhân có thể ra lệnh sai khiến
chỉ bảo, mà còn là Thiên Chúa, Đấng tạo sinh nên mình
nữa! ... Mối hạnh phúc mà Chúa Giêsu chúc mừng cho
Thánh Tôma, chính là điều Thánh nhân đã “thấy,” thấy
vượt qua cái thấy trước mắt, và đã nhanh chóng tuyên
xưng lòng xác tín của mình vào điều đã thấy. Nhờ xác tín
như thế mà Thánh nhân đã không ngần ngại mang Tin
Mừng của Chúa sang rao giảng tận Batư, Xyria; và tại Ấn
Độ, ngài đã sẵn sàng đổ máu đào làm chứng cho Chúa.
Chúng ta cũng đã không thấy Chúa nhãn tiền như các Tông
Đồ hay như Thánh Tôma xưa. Nhưng liệu đó có phải là đầu
mối đem lại hạnh phúc cho chúng ta, vì chúng ta đã cố
gắng khám phá và tuyên xưng Chúa đang sống trong cuộc
đời mình chăng? Lời Chúa khích lệ Thánh Tôma ngày xưa
vẫn còn mãi mãi giữ giá trị cho chúng ta ngày hôm nay:
“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29).
Lạy Chúa, dù cuộc đời con có tăm tối, hay trống rỗng; dù
đời con có thất bại nặng nề, muộn phiền hay lo âu, xin cho
con luôn vững tin nơi Chúa, để nhìn thấy Chúa đang hiện
diện bên cạnh và nâng đỡ con. Amen. - Lm. GB Hiếu

Randolph, MA
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Cha Chánh Xứ
In 2020 this is such an important message to
hear. Jesus Christ has overcome sin, pain and
death and the way of the world. The values and
goals of each of us are directly related in hope to
the resurrection of Jesus Christ. Imagine if each
of us found one more way to show others our
belief in the resurrection, what a different world
it could be. We look at the people each day who
are giving their lives to help others. Imagine if
each one of us could find new ways to teach
others about mercy and forgiveness.
This may begin among our families and friends.
Are we staying close to our loved ones?
Picture if each of us could show others how the
real presence of Christ in the Eucharist
constantly brings us the blessings of God. We
might speak about the different ways we are
blessed in life by belonging to our faith, our
parishes and our collaborative. By rejoicing in the
peace and joy and hope of Jesus’ resurrection we
show that He is our Lord, our God and Savior.
Today which is Divine Mercy Sunday is the
second Sunday of Easter. Easter time is filled
with a sense of wonder, awe and gratitude. In
today’s gospel pericope we see an invitation to
move to a fuller journey of faith. The story of
Thomas’ journey to faith in the Risen Lord is
John’s way of putting the issue of faith and doubt
before us. In today’s readings we see that St.
Thomas is having doubts but he is truly one of
the disciples that would have died for Jesus.

Thomas confronted his grief and pain and then
returned to the disciples.
Saint Thomas saw Jesus’ greatness.
He also shows us that faith and religion require
much more than ourselves. We see this today
as we know it is so important to be checking on
each other. Please notice that peace is the first
action that Jesus offers His disciples. We can
clearly see in this gospel the moving from fear
to joy, from seclusion to mission, from absence
to presence and from disbelief to new life. Once
we make it through this pandemic we too will
again be able to rejoice together in God’s
creation in the world.
Divine Mercy is all about God’s desire to open
the way and lead us to eternal life by
forgiveness of our sins. Today we are
encouraged in prayer to receive God’s mercy for
the world. Divine Mercy Sunday is intended to
renew and re-energize our church. Like Saint
Thomas, each of us is invited to rejoice in the
reality that Jesus has overcome sin and death to
lead us to eternal life.
During the Easter Season please pray in a special way for vocations to the priesthood and religious life. Please be safe and mindful of all the
ways we can help each other.

Some say that when Jesus died Thomas was off
by himself dealing with his grief and pain.
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Thánh Lễ Trực Tiếp (Việt)
Chúa Nhật
9:00am
Thứ ba hằng tuần
7:30pm
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THÔNG TIN
Sẽ không có Thánh lễ cho đến khi có
thông báo mới
Cả hai nhà thờ và văn phòng thuộc Liên Giáo Xứ St.
Bernadette’s và St. Mary’s bắt buộc phải tiếp tục đóng
cửa. Sẽ không có Thánh lễ cho cộng đoàn cùng tham
dự. Thay vào đó liên giáo xứ sẽ phát trực tiếp các
Thánh lễ.

Chương Trình Từ Thiện Giáo Xứ
www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/
thanh-le-viet-nam-livestream/

Nếu quý vị hay người mình quen biết có ai lâm cảnh
khó khăn do dịch bệnh hay lý do nào khác. Xin liên lạc
giáo xứ qua email tothongtin.vn@gmail.com (thông
tin sẽ được bảo mật) để được nhận hỗ trợ.
Nếu quý vị có điều kiện ủng hộ chương trình từ thiện
của giáo xứ, xin ký check cho Saint Bernadette memo
„Outreach“ và gởi cho văn phòng. Xin cám ơn.

Thiên Chúa là chốn ẩn náu và là sức mạnh của tôi,
sức trợ giúp gặp luôn trong buổi ngặt nghèo.
Khiến chúng tôi không chút hãi hùng,
cho dù đất có tang thương,
cho dù núi non lẩy bẩy giữa trùng biển khơi.
(Thánh Vịnh 46, 2-3)

Randolph Public Schools... cung cấp bữa sáng
và trưa miễn phí tại một số địa điểm khác nhau. Xin
xem chi tiết tại website www.randolph.k12.ma.us

Randolph Food Pantry...

phân phát thực phẩm
cho các cư dân Randolph với Randolph ID, không đòi
hỏi nhiều thủ tục như trước. Địa điểm: 1 Turner Lane.
Thứ hai 12:30-2:30pm và 6-7:30pm

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ tiếp tục
đóng góp cho giáo xứ trong thời gian không có Thánh lễ.
Tất cả mọi đóng góp dù ít hay nhiều đều mang ý nghĩa
lớn lao. Cha Phil sẽ là người kiểm tra mailbox mỗi ngày vì
văn phòng đã đóng cửa. Xin chân thành cám ơn. Văn
phòng: 1020 North Main St, Randolph, MA 02368.

ALLELUIA! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!
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Quyên góp Online: Qua chương trình 90 Ngày Cho Giáo
Xứ (90 Days Now - For Your Parish) Tổng Giáo Phận đã
lập một hệ thống để quý vị có thể đóng góp qua mạng.
Xin vào trang https://bcatholic.sites.bostoncatholic.org/
form/giving-form?fid=4916 và chọn Saint Bernadette
Parish (Randolph) trong menu. Xin cám ơn.

Randolph, MA
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Chúa NhậT Lòng Chúa Thương Xót

thương xót của Cha. (699)
*Chớ gì+ các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm
tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha. Họ được quyền
ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực
thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy
viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống
khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của
Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy,
Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu
xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân
khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót
Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hoá họ nơi Lòng Thương
Xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng:
trước khi Cha đến như Thẩm Phán chí công, tiên vàn
Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai
khước từ không bước qua cánh cửa xót thương, sẽ
phải bước qua cánh cửa công bình của Cha… (1146)

Vào một kịp kia, tôi đã được nghe những lời này: Hỡi ái
nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về Lòng
Thương Xót khôn lường của Cha. Cha ước mong đại lễ
kính Lòng Thương Xót Cha trở thành chỗ nương náu và
trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng
thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền
thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một
đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với
nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội
và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội
lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn
những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng
linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ
thắm như điều. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi
cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại
hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì
đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu
thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với
Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của
Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính Lòng Thương Xót
của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha.
Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể
vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không
được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch

Từ mọi thương tích của Cha, Lòng Thương Xót như
những dòng suối trào đổ cho các linh hồn, nhưng vết
thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn thương xót
khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn
cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung
nấu Cha. Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh
hồn. Con hãy nói cho cả thế giới về Lòng Thương Xót
của Cha. (1190)
Trích Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa
Thánh Nữ Faustina
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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

