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 CHÚA NHẬT
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Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew
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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 Phục Sinh

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 "Chúng tôi đã ăn uống với
Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".
Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4 “Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi
Ðức Kitô ngự.”
Bài Phúc Âm: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cõi chết .”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi
trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà
liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được
Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã
lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để
Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng
chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ
trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó,
nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng
tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để
đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không
để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy
giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy
và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh
Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Thánh Phaolô quả quyết: “Nếu Chúa Kitô không sống
lại thì niềm tin của chúng ta là điều vô ích, chúng ta là những
người khờ dại nhất vì chúng ta tin tưởng vào một điều hão
huyền”. Có bao nhiêu bậc vĩ nhân của thế giới đã từng chết cho
hoà bình. Có bao nhiêu con người đã sống, đã chết và để lại cho
nhân loại một gương mẫu hay một giáo thuyết cao cả hướng
dẫn cuộc sống con người. Tuy nhiên trong lịch sử nhân loại,
chưa từng có một bậc vĩ nhân hay một thánh hiền nào được
tuyên xưng là đã sống lại, duy chỉ có một mình Chúa Giêsu là
được các tín hữu tin nhận và tuyên xưng Đấng Phục Sinh. Nếu
Chúa Giêsu không sống lại thì cái chết của Ngài, dù có một giá trị
cao cả đến đâu, thì cũng chỉ là một cái chết trong muôn ngàn cái
chết của loài người, nghĩa là không hề có giá trị cứu rỗi. Vậy đâu
là { nghĩa của biến cố Phục sinh?
Phục sinh không có nghĩa là hồi sinh trở về đời sống cũ, giống
như trường hợp cậu con trai bà goá thành Naim, em bé gái 12
tuổi, và đặc biệt là ông Ladarô đã chết 4 ngày được Chúa Giêsu
cho sống lại. Cả ba trường hợp này, người chết đều sống lại,
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nhưng đó chỉ là trở lại với đời sống cũ. Có nghĩa là một ngày nào
đó họ cũng phải theo cái số phận chung của loài người là trở về
với bụi đất. Họ vẫn còn nằm dưới quyền của sự chết.
Trường hợp của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn. Quả thực,
Ngài đã chết, nhưng khi nói rằng Ngài Phục sinh, có nghĩa là
Ngài hoàn toàn chiến thắng sự chết, Ngài không sống lại một
thời gian để rồi lại chết. Sống lại đối với Chúa Giêsu có nghĩa là
mặc lấy sự sống sung mãn mới mẻ đến độ sự chết không còn
chi phối nữa, cũng không một định luật tự nhiên nào có thể ảnh
hưởng được Ngài: Ngài đến với các môn đệ khi cửa đóng kín,
Ngài chuyện vãn với họ, ăn uống với họ, nhiều người trong họ
sờ được Ngài như một người đang sống chứ không phải như
một bóng ma. Đó là tình trạng đích thực của sự sống lại mà một
số môn đệ của Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được mỗi lần Ngài
hiện ra với họ.
Là những chứng nhân của Đấng Phục sinh, các môn đệ Đức
Giêsu đã ra đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng của Ngài. Tin
Mừng ấy là: “Ai tin nhận Đức Giêsu, tuyên xưng Ngài là Chúa và
sống theo giáo huấn của Ngài, người đó cũng sẽ được phục sinh
như Ngài”. Họ không thể là một nhóm người lừa bịp bởi vì
không một kẻ lừa bịp nào chịu lấy mạng sống của mình để làm
chứng cho điều mình rao giảng. Qua 2000 năm, không biết bao
nhiêu sợi dây được nối kết bằng máu và bằng những cuộc sống
phi thường của các tín hữu Kitô ở mọi nơi và trong mọi lúc.
Ngày nay tất cả mọi tín hữu trên khắp thế giới đều được liên kết
bởi cùng một niềm tin, đó là sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
Nói đến niềm tin là nói đến một cái gì mà khoa học không thể
kiểm chứng được. Sự Phục sinh của Đức Giêsu quả thật không
thuộc trật tự khả giác. Người ta không thể dùng bất cứ tiêu
chuẩn khoa học nào để kiểm chứng niềm tin ấy. Hai ngàn năm
qua, các tín hữu Kitô tin chắc rằng với không biết bao nhiêu
sóng gió đã xảy ra cho Giáo Hội, nếu Đấng Phục sinh không hiện
diện trong Giáo Hội của Ngài, thì Giáo Hội không thể nào tồn tại
cho đến ngày nay. Nếu giờ đây các tín hữu Việt Nam cố gắng
sống thánh thiện, tốt lành, chịu đựng mọi thứ bách hại là bởi vì
họ thực sự có Đấng Phục sinh đang sống trong họ và ở với họ.
Nếu giữa những mất mát thương đau của cuộc sống họ vẫn
đứng vững được là bởi vì họ tin vào sự Phục sinh mà họ cũng sẽ
được tham dự vào trong ngày sau hết. Chính niềm tin ấy mang
lại { nghĩa cho cuộc sống, hướng dẫn các Kitô hữu bước qua
tăm tối và giúp cho họ sống vui tươi, can đảm và kiên nhẫn
trong mọi nghịch cảnh. Sưu tầm

Giáo xứ Thánh Bernadette

Chúa Nhật Phục Sinh
Ngày 12 tháng 4 năm 2020
Các bạn hữu thân mến trong Chúa Kitô,
Chúng ta đang sống trong thời kz thử thách và
nhiều biến động mà chúng ta chưa từng thấy
trước đây. Tôi nhớ những lúc được ở bên mọi
người, nhưng tôi cũng rất biết ơn vì có thể
được cử hành Thánh lễ trực tiếp và các
chương trình khác.
Các bài đọc hàng ngày trong Mùa Chay này và
những gì chúng ta đang trải qua cho chúng ta
thêm nhận thức và cơ hội để suy ngẫm về đời
sống của mình. Các bài đọc ngày Chúa Nhật và
những cử chỉ yêu thương từ rất nhiều người
đã giúp chúng ta thấy rõ hơn tác động tuyệt
vời của tình yêu và sự chữa lành mà Chúa
Giêsu mang đến cho dân mình ở nhiều cấp độ
khác nhau.

Randolph, MA

Nhìn vào việc làm của lực lượng giải cứu và
những người khác cho chúng ta thấy sự sống
thiêng liêng đến thế nào. Chúa Giêsu đã cho
chúng ta thấy rằng sự sống của mỗi chúng ta
đều thiêng liêng và đặc biệt. Hôm nay chúng
ta cầu xin Chúa cho mọi người được khỏe
mạnh và thế giới sẽ trở lại bình thường.
Chúng ta xin Chúa cho tất cả những người
dẫn dắt chúng ta được Chúa soi sáng dẫn
dắt.
Vào lễ Phục sinh này, chúng ta cầu nguyện
cho tất cả những người mà chúng ta nợ một
lời cám ơn. Xin cảm ơn tất cả các giáo dân
luôn tiếp tục ủng hộ các giáo xứ và liên giáo
xứ. Mọi người chắc hẳn cũng đã biết giáo xứ
rất cần những lời cầu nguyện và trợ giúp tài
chính để tiếp tục hoạt động trong thời điểm
khó khăn này.

Năm nay hơn bao giờ hết chúng ta cần liên
tục nhận thấy những dấu chỉ của hy vọng. Qua
mọi sự, chúng ta được nhắc nhớ về việc Thiên
Chúa luôn đồng hành với chúng ta.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp để
chúng ta có được những buổi Thánh lễ trực
tiếp thiêng liêng; với tài năng âm nhạc và
những tài năng khác của mình.

Chúa Giêsu, Người luôn đồng hành với chúng
ta đã sống lại từ cõi chết!

Cảm ơn mọi người đã là chính mình. Tôi luôn
nhớ đến mọi người trong suy nghĩ và những
lời kinh nguyện của mình.

Phục sinh là thời gian của hy vọng dâng tràn.
Cái chết của Chúa Giêsu và sự phục sinh của
Người mang lại { nghĩa mới cho mọi vật.
Chúng ta cần có hy vọng.
Mỗi người chúng ta được mời gọi tìm kiếm
gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh ở những nơi
khác nhau như: qua nghi thức bẻ bánh, hoặc
qua giao tiếp với người bệnh và người đau
khổ, qua việc phục vụ người khác, và qua
những cách khác nữa.

Xin chúc tất cả một mùa Phục Sinh an lành và
hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện và quan
tâm lẫn nhau.
Cha Phil McGaugh, Chánh xứ và toàn thể
nhân viên.

ALLELUIA! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!
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Chúa Nhật Phục Sinh

Chương Trình Trực Tiếp (Việt)
Thứ Năm Tuần Thánh:
Thánh lễ 7:30pm
Thứ Sáu Tuần Thánh:
Chặng Đàng Thánh Giá 11:00am
Thánh lễ 7:30pm
Thứ Bảy Tuần Thánh:
Thánh lễ 8:00pm
Chúa Nhật Phục Sinh:
Thánh lễ 9:00am
https://www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/thanh-leviet-nam-livestream/

Chương Trình Trực Tiếp (Anh)
Thứ Năm Tuần Thánh:
Thánh lễ 7:30pm
Thứ Sáu Tuần Thánh:
Chặng Đàng Thánh Giá 3:00pm
Thánh lễ 7:30pm
Thứ Bảy Tuần Thánh:
Thánh lễ 8:00pm
Chúa Nhật Phục Sinh:
Thánh lễ 9:00am
Trang Facebook của St. Mary’s Randolph
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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 trong Tuần Thánh. 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.
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 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
Gương Chứng Nhân: Những Vị Thánh Biết Trước
Tiên Cách Sống Sót Qua Đại Dịch
Hơn thế nữa, họ còn biết cách biến đại dịch thành dịp để phục
vụ Thiên Chúa và anh em đồng loại…Tìm một vị thánh từng
phục vụ các nạn nhân bệnh dịch hạch hay các dịch bệnh khác
có thể là một cuộc đấu tranh - bởi vì có quá nhiều vị để chọn!
Trong thời Dịch hạch Cyprian thế kỷ thứ 3 (kinh hoàng với
5.000 người chết một ngày ở Rome), các báo cáo cho thấy các
Kitô hữu đã chạy đi cứu giúp những người đau khổ, mong
muốn chăm sóc họ với bất cứ giá nào. Tại Alexandria (nơi hai
phần ba dân số bị chết vì bệnh dịch này), Thánh Dionysius đã
viết về các Kitô hữu: “Không sợ nguy hiểm, họ lãnh trách
nhiệm chăm sóc các bệnh nhân, giúp đỡ mọi nhu cầu của họ và
phục vụ trong Chúa Kitô và ra đi với họ trong hạnh phúc thanh
thản; vì họ đã bị lây nhiễm bởi những người khác mắc bệnh, tự
mình gánh lấy bệnh tật của những người thân cận và vui vẻ
chấp nhận nỗi đau của họ.” *…+
Khi virus corona lan rộng khắp toàn cầu, khiến nhiều người
mắc bệnh và sợ hãi hơn nhiều, chúng ta hãy cầu xin các vị
thánh sau đây từng chiến đấu với bệnh dịch hạch và các đại
dịch để vượt qua và chiến thắng trong hành trình này.
Thánh Godeberta của Noyon (khoảng năm 700) chăm sóc
người bệnh theo cách ít trực tiếp hơn nhiều người khác. Một
tu viện có ảnh hưởng lớn đến những người sống gần tu viện
của thánh nữ, Godeberta khuyến khích họ cầu nguyện cho mau
qua dịch hạch. Sau ba ngày họ ăn chay hãm mình, bệnh dịch đã
bất ngờ kết thúc.
Thánh Roch (Rôcô) (1295-1327) bắt đầu cuộc hành hương đến
Rome khi Ngài 20 tuổi, khất thực trên mọi nẻo đường. Khi đến
Ý, Ngài phát hiện ra một đất nước bị tàn phá bởi dịch hạch.
Rôcô bắt đầu chăm sóc những người lạ mà Ngài gặp (thường
chữa cho họ một cách kz diệu) cho đến khi chính Ngài mắc
phải căn bệnh này. Không quen biết ai, nên Rôcô đã ẩn vào
rừng để chết, nhưng một con chó địa phương đã mang thức ăn
cho Ngài và liếm vết thương cho đến khi Rôcô được bình phục.
Thánh Charles Borromeo (1538-1584) là một Hồng Y khi nạn
đói và dịch hạch tấn công Milan. Mặc dù hầu hết các quý tộc
chạy trốn khỏi thành phố, Đức Hồng Y Borromeo đã quy tụ các
tu sĩ ở lại để nuôi và chăm sóc cho những người đói và bệnh
tật. Họ nuôi sống hơn 60.000 người mỗi ngày, nguồn lương
thực phần lớn do Đức Hồng Y chu cấp. Ngài cũng đích thân đến
thăm những người mắc bệnh dịch hạch và tắm rửa vết loét cho
họ, ngài cũng đã viết di chúc lần đầu tiên và đã chuẩn bị cho cái
chết. Nhưng Đức Hồng Y tốt bụng đã được sống sót, sống thêm
sáu năm sau cái gọi là “Bệnh dịch hạch thời thánh Charles Borromeo”.

Randolph, MA
Thánh Henry Morse (1595-1645) sinh ra là một tín hữu Tin
Lành người Anh nhưng đã trở thành một linh mục Dòng Tên và
trở về Anh để phục vụ một cách bí mật. Phần lớn công việc của
Ngài là phục vụ các nạn nhân bệnh dịch hạch, cả trong đợt
bùng phát năm 1624 và một lần nữa (sau khi Ngài bị trục xuất
khỏi Anh nhưng bí mật trở lại) vào năm 1635. Trong những
năm 1635-1636, cha Morse bị nhiễm bệnh dịch ba lần nhưng
đều đã phục hồi sau mỗi lần nhiễm bệnh. Khi Ngài bị bắt sau
đó, người ta đã xem xét công ngài phục vụ các nạn nhân bệnh
dịch hạch và ngài đã được tha. Lần tiếp theo nữa, Ngài bị bắt,
nhưng không còn được khoan hồng như trước, và Henry
Morse đã chịu tử vì đạo.
Thánh Virginia Centurione Bracelli (1587-1651) là một góa
phụ giàu có khi dịch hạch xảy ra ở Genève. Thánh nữ cho rất
nhiều người bệnh trú trong nhà mình; Hết chỗ, bà thuê một tu
viện bỏ trống, rồi xây thêm nhà ở. Mặc dù bệnh dịch đã chấm
dứt, bệnh viện Virginia, vẫn tiếp tục phục vụ hàng trăm người
bệnh và dòng tu mà Virginia thành lập giữa bối cảnh này vẫn
tiếp tục cho đến ngày nay.
Chân phước Peter Donders (1809-1887) là một linh mục dòng
Chúa Cứu thế người Hà Lan, đã phục vụ tại Suriname trong 45
năm. Ngài đấu tranh cho quyền lợi của những người nô lệ,
truyền giáo cho người bản địa và chăm sóc người bệnh trong
dịch bệnh (mà Ngài đã khuất phục trong một thời gian ngắn).
Ngài đã dành ba thập kỷ cuối đời để phục vụ trong một trại cùi
và vận động chính quyền chăm sóc tốt hơn cho đồng bào
mình.
Thánh Jose Brochero (1840-1914) là một linh mục người Argentina. Ngay sau khi chịu chức, Cha Jose đã chăm sóc người
bệnh qua một trận dịch tả và ngài không hề bị nhiễm. Sau đó,
để phục vụ giáo dân, Ngài đã cho xây dựng 125 dặm đường và
kết nối giáo xứ qua thư từ, các dịch vụ điện báo và một tuyến
đường sắt. Cuối cùng, Ngài mắc bệnh phong và bắt đầu bị mù,
sau đó Ngài đã nghỉ hưu, giã từ cả sứ vụ hoạt động và công
việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực. Ngài đã dành hơn 40
năm phục vụ như linh mục, y tá, người vận động hành lang,
thợ mộc và công nhân xây dựng.
Thánh nữ Maryne (1838-1918) đã đáp lại tiếng gọi của nhà
vua Hawaii để đưa các chị em nữ tu của mình đến Hawaii và
phục vụ những người phong cùi ở trung tâm Thánh Damien
Molokai. Mặc dù nhiều người lo sợ căn bệnh này, khi ấy bị cho
là cực kz dễ lây lan, nhưng Marianne cam đoan với các chị em
của mình rằng không ai trong số họ sẽ bị mắc phải. Thông qua
các thực hành vệ sinh nghiêm ngặt và nhờ ơn Chúa, các Chị em
đã làm việc với những người phong cùi ở Molokai trong gần
một thế kỷ mà không ai trong số họ mắc phải căn bệnh khủng
khiếp này. Meg Hunter-Kilmer :: Đình Chẩn dịch từ aleteia.org
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