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 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 III Phục Sinh

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-28 "Không thể nào để cho Người
bị cầm giữ trong cõi chết.”
Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 17-21 “Anh em được cứu độ bằng
Máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền.”
Bài Phúc Âm: Lc 24, 13-35
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến
một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi
dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc
vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi { kiến với
nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ,
nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người.
Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với
nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả
lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở
Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy
ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?"
Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê
thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực
trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và
toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh
của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh
Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy
vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã
đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm
chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ
từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã
thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài
người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự
đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ
không gặp".
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều
tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau
khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Ðoạn
Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích
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cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi
gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa
hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời
ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp
tàn". Người liền vào với các ông.
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra
và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau:
"Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong
ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh
Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở
về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn
khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống
lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các
việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người
lúc bẻ bánh như thế nào.
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Cha Chánh Xứ
I pray that all of us are doing okay, even in the
midst of all that is going on in our world.

The Emmaus story of today’s gospel is an
invitation to look for Jesus among us. The first
point of the Emmaus story is that the Risen One,
Jesus, is near to all of us because we are all
important to Him. Jesus is pursuing us with great
love.

Are our hearts burning with the Risen Lord to
stay with us?

Jesus is our companion always on the journey
through life. More than ever we need to know
this and I encourage all of us to spend time in
prayer and reflective living looking for all the
expressions of God’s love in our lives and to
share this with others.

God is very much among us and His message of
love is powerful at this time. God offers us hope
in many ways, often through the efforts and
messages of each other.

Is there someone we need to call or pray for?

Jesus even takes on all of the evils in the world
so that we can have new life. It is God’s grace
and love that help us deal with our dark sides.
Faith is concerned with both our minds and our
hearts. Notice that Jesus’ words heal as He
forgives.

Miraculous events and healings were a major
part of the ministry of Jesus. Jesus made it quite
clear that Scripture and Eucharist are important
at Sunday liturgy and are essential elements in
all of living.

The first and last words in each of our lives
belong to God.

Please be safe.

Thank you to all who continue to support the
parishes of our collaborative.

How are we putting our best selves forward
during this pandemic?
Are we doing something every day to help
others?
Do we say thank you to those who are working
hard to keep us safe and healthy?
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Thánh Lễ Trực Tiếp (Việt)
Chúa Nhật
9:00am
Thứ ba hằng tuần
7:30pm
www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/
thanh-le-viet-nam-livestream/
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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
Nếu qu{ vị hay người mình quen biết có ai lâm cảnh khó khăn do
dịch bệnh hay l{ 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.

Thánh Lễ Trực Tiếp (Anh)
Xin qu{ vị xem tại
trang Facebook của Saint Mary’s

“Thiên Chúa truyền cho anh em cầu
nguyện, nhưng Người cấm anh em
ưu phiền.”
Thánh Gioan Vianney

Nếu qu{ vị có điều kiện ủng hộ chương trình từ thiện của giáo xứ, xin
k{ check cho Saint Bernadette memo „Outreach“ và gởi cho văn
phòng. Xin cám ơn.

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 qu{ 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 { 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 từ ngày 14 tháng 3 (ngày nhà thờ đóng cửa) đến ngày 30
tháng 3: $1,298



Quyên góp từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4: $6,280

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 qu{ 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.

Giáo xứ Thánh Bernadette

Randolph, MA

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh
*…+ Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay thuật lại rằng,
buổi chiều hôm đó có hai môn đệ của Chúa Giêsu lên
đường đi Emmaus trở về làng cũ của họ. Cái chết của
Chúa Giêsu là một chấm hết đối với họ: hết mong
“công hầu khanh tướng”, hết giấc mơ của một nước
Israel thịnh vượng, hết mong hy vọng. Trở về làng cũ
tức là trở về với thất vọng ê chề. Nhưng cũng chính lúc
đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, cái chết mang một ý
nghĩa mới, mất mát đã trở thành khởi đầu của lợi lộc,
thất bại đã trở thành khởi điểm của thành công, buồn
phiền đã biến thành vui mừng hân hoan. Ánh sáng
Phục Sinh của Chúa Giêsu đã mặc cho mọi biến cố của
cuộc sống một { nghĩa mới. Tin tưởng lạc quan đã trở
thành nhân đức cơ bản của đời Kitô.
Ở bất cứ nơi đâu và ở bất kz thời đại nào, sau một lần
đổ nát, người ta thường hát lên điệp khúc: “Hãy xây
dựng lại từ đổ nát!”. Đó là niềm tin mà hơn bất cứ lúc
nào chúng ta cần phải bám lấy… Bạn đang sầu khổ vì
những mất mát ê chề trong cuộc sống ư? Bạn đang
cảm thấy mình ở dưới vực thẳm của tội lỗi ư? Chúa
Giêsu của làng Emmaus đang nói với bạn: Đừng thất
vọng! Ngài đang đồng hành với bạn, và với Ngài, bạn
có thể xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

những ưu tư, đau khổ của con người, Ngài đang hoạt
động với con người. Chỉ có con người không nhận ra
Ngài, không biết lắng nghe Lời Ngài và không giữ Ngài
ở lại với mình khi ngày đã xế bóng và màn đêm tăm tối
đang bao phủ mặt đất, che khuất ánh mặt trời. Vì
trong đêm tối, người ta khó tin có mặt trời, nhưng sự
thực mặt trời vẫn luôn có đó. Trong đau khổ, người ta
khó tin có Thiên Chúa, nhưng sự thực Thiên Chúa vẫn
luôn có đó, vì Chúa Kitô đã sống lại và đang sống bên
cạnh chúng ta giữa những đêm tối, giữa những khổ
đau, mặc dầu chúng ta không trông thấy Ngài.
Hãy nhận ra sự gần gũi thân thương của Chúa Giêsu
trong Lời Chúa và Thánh Thể chúng ta chia sẻ cho nhau
mỗi lần họp mặt mừng Chúa sống lại. Và cùng với Ngài,
chúng ta ra đi đem Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui và hy
vọng làm nền tảng cho cả cuộc đời của mọi người Kitô
hữu.
Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’

Nếu ngày xưa, hai môn đệ Emmaus đã nhận ra Chúa
khi Ngài ngồi vào bàn ăn bẻ bánh trao lại cho hai ông,
thì hôm nay nơi Bàn Tiệc Thánh này, Ngài cũng làm lại
cử chỉ đó để chúng ta nhận ra Ngài đang sống và hiện
diện giữa chúng ta, với chúng ta, trong mọi hoàn cảnh
của cuộc đời. Và sau khi vui mừng nhận ra Chúa đã
sống lại, hai ông đã vội vã ra đi gặp anh em để thông
đạt niềm vui và niềm tin yêu nơi họ. Cũng vậy, sau khi
hiệp lễ, chúng ta được sai phái ra đi đem Tin Mừng
Chúa sống lại, đem niềm vui Phục Sinh đến các anh em
đang đau khổ, buồn sầu, chán nản, thất vọng, để mọi
người cùng chia sẻ niềm tin. Thiên Chúa vẫn là người
bạn đồng hành của con người, Ngài vẫn cảm thông với
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 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

