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 (Khong áp dung trong muá dich)

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 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh
Thần và bắt đầu lên tiếng nói.”
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 “Trong một Thánh Thần,
tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân
thể.”
Bài Phúc Âm: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần.”

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 cho ai, thì tội người ấy được tha.
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống là một cuộc
biến đổi kz diệu: bộ mặt trái đất được canh tân; chỗ trật
đường lạc lối được chỉnh đốn lại; điều cứng cỏi được uốn
nắn; chỗ lạnh lùng được sưởi ấm; chỗ khô khan được tưới
gội;… Chúa Thánh Thần hiện xuống đem lại cho các môn
đệ nguồn sống mới, niềm vui mới, biến đổi các ông từ
những con người yếu đuối, hèn nhát, không dám công
khai đi lại, không dám họp nhau cầu nguyện, trở thành
những con người can trường rao giảng sứ điệp của Tin
mừng. Khi chưa nhận được Chúa Thánh Thần, các ông ẩn
trốn ở trong nhà với cửa đóng then cài, vì sợ người Dothái. Nhưng khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các ông
đã trở thành những con người mạnh mẽ trong đức tin,
vững vàng trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến. Các
ông đã cam đảm, mở cửa, công khai đi lại, hăng hái rao
giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại hiển
vinh, bất chấp mọi cấm cản, mọi cực hình, mọi hiểm nguy
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đe dọa. Các ông còn dùng chính mạng sống mình để làm
chứng cho Tin Mừng Chúa Kitô.
Chúa Thánh Thần biến đổi các môn đệ trở thành những
con người thông thái, nói những điều chưa hề được nghe
nói bao giờ: nói được các thứ tiếng mới lạ, nói tiên tri…
làm được những việc lạ lùng, mà sức con người không thể
làm được: trừ quỷ, chữa bệnh…
Khi thổi hơi để ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa
Giêsu chúc bình an và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng,
làm chứng nhân cho Chúa… Như vậy, việc lãnh nhận Thánh
Thần còn có mục đích quan trọng là để làm công việc của
Thiên Chúa. Sách Công Vụ Tông Ðồ kể lại, ngay sau khi lãnh
nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức làm việc cho
Thiên Chúa, rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng.
Thánh Thần được ban xuống trên những ai xứng đáng lãnh
nhận ơn của Ngài với năng lực kèm theo, không phải để
phục vụ cho lợi ích của riêng mình hay phục vụ vì lợi ích
của một nhóm người, hoặc một đảng phái nào đó…, mà
phục vụ vì lợi ích chung của nhân loại, không phân biệt tôn
giáo, không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc: “Thần Khí tỏ
mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12,
7). *…+
Chúa Thánh Thần ban ơn để biến đổi và thánh hóa chúng
ta từ những con người yếu đuối, hèn kém, trở nên những
con người mạnh mẽ, can đảm, để chúng ta làm việc cho
Nước Chúa, nói về Chúa cho muôn dân, làm chứng cho
Chúa trước mặt người đời. Chúng ta phải trung thành với
ơn Chúa, phải dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa,
và mưu ích cho đồng loại. Như Thánh Phaolô đã nói: “Tôi
không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu” (Gl 2,
21). Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta,
hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh
Phaolô đã khuyên: “Anh em hãy sống theo Thần Khí, và
như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính
xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái
ngược với Thần Khí” (Gl 5, 16-17).*…+
Jos. Hồng Ân

Giáo xứ Thánh Bernadette

CHA CHÁNH XỨ
Pentecost is an inspiring and important feast in
the life of the Catholic Church.
Today the Christian world celebrates the coming
of the Holy Spirit and the birth of the Church,
certainly one of the most important events of our
faith. Many people are not able to be here with
us. They are watching us live stream the Mass and
we welcome them. We hope they are being safe.
When Jesus broke through the hearts of the
disciples something happened and their courage
and joy started to blossom. Their hearts caught
the fire of the Holy Spirit and it made all the
difference in the world and they became full of
hope and prayer.
It was at this time also that the Church moved
into a new age.
Through the Holy Spirit God gives and continues
to give many gifts for the building of community
and the kingdom of God. It is the breath of the
Holy Spirit that sends us forth as well to build
God’s kingdom on earth. Sometimes we hide
behind walls of various types. The Holy Spirit
wishes to help us to have hearts that are full of
faith filled fire, hope and prayer.
Today we need the gifts of the Holy Spirit in a very
special way as we slowly reopen our churches. We
have been and are going through a challenging
time. God walks with us.

Randolph, MA

The times we are going through have challenged
us but they are giving us a chance to put our best
selves forward.
Each one of us is invited to discover the ongoing
presence of the Holy Spirit within us and the
world. May the Holy Spirit help each of us to
influence each other and others to work to build
up the kingdom of God by word and deed.
Sometimes this means we need to help people to
give others the benefits of the doubt when we
might disagree with them. Through the power of
the Holy Spirit many times enemies have become
friends.
How do we see the Holy Spirit helping us to share
our faith and reach out to others? We are invited
to take part in the saving mission of our Lord.
Each week we are blessed to have many
volunteers in all aspects of ministry who willingly
and quietly give of themselves in the name of the
Lord. Perhaps volunteering to share a talent and
to help would be more in accord with building up
the kingdom of God. Perhaps this is something
you have not done before and you are not sure
you can do this. God really likes it when each of us
uses our gifts and talents to help others to be
happy and grow closer to Him. Volunteering has
the potential to brighten up our lives and it can be
so enriching to others. Many people can use a
phone call or our help now. Please be safe. We
still have a long process ahead of us.

We are made in the image and likeness of God.
The gifts of the Spirit teach us a way of being that
is: love, joy, peace, patience, kindness, generosity,
faithfulness, gentleness, mercy and self- control.
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Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chương trình bắt đầu ngày 30 tháng 5

Thánh Lễ (Việt)
Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 7:30pm (Chỉ có Thánh lễ trực tiếp)
www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/
thanh-le-viet-nam-livestream/

Thánh Lễ (Anh)
Thánh lễ Chúa Nhật
Thứ bảy 4:00pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại St.
Bernadette’s & St. Mary’s)

https://www.stbernadette.us/news-updates/
Chúa Nhật 10:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại
St. Mary’s)

Trang Facebook của St. Mary’s

31 tháng 5 năm 2020

THÔNG TIN
Giáo xứ sẽ cử hành Thánh lễ cộng đoàn trở lại vào
cuối tuần ngày 31 tháng 5.
Giai đoạn đầu, mọi người đến tham dự Thánh lễ cần giữ
khoảng cách 6ft và đeo khẩu trang. Khi đến nhà thờ, xin
qu{ vị ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của các thiện nguyện
viên. Sau khi 40% sức chứa nhà thờ được sử dụng sẽ
không còn ai được vào trong thánh đường (thật ra sẽ chỉ
có tối đa 150 giáo dân được vào Thánh đường), không có
bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải rời khỏi nhà
thờ ngay sau Thánh lễ kết thúc. Qu{ vị nào lớn tuổi hay có
bệnh nền được khuyến khích ở nhà. Đức Hồng Y Sean tiếp
tục miễn bổn phận ngày Chúa Nhật cho các tín hữu. Xin
qu{ vị đọc thêm thông tin trong thư của Ban Mục Vụ tại
thanhbernadette.com
Văn phòng Giáo Xứ St. Bernadette’s và St. Mary’s tiếp tục
đóng cửa.

Chầu Mình Thánh (Anh)
Thứ năm 7:00pm (Chỉ có xem online trực tiếp)

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 30/5
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 31/5
9:00AM – Việt
Thứ Ba 2/5
7:30PM – Việt
Thứ Năm 4/5
7:00PM – Anh
Thứ Bảy 6/5
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/5
9:00AM – Việt
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Vọng Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống
Ralph and Mary Vinciguerra 65th
wedding anniversary remembrance
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Thánh lễ
Thứ Ba Tuần IX Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Năm Tuần IX Thường Niên
Chầu Mình Thánh
Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên
Lawrence and Muriel Louise Cullen
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Maria and Salvio Gonsalves
27th anniversary

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những qu{ vị vẫn nhớ đến giáo xứ
và tiếp tục trong thời gian khó khăn này. Tất cả mọi đóng
góp dù ít hay nhiều đều mang { nghĩa lớn lao. Xin chân
thành cám ơn. Văn phòng: 1020 North Main St, Randolph,
MA 02368.
 Quyên góp tuần rồi: $4,448
 Hóa đơn tháng 5 từ Tổng Giáo Phận: $8,947
Phụ quyên
Tuần này: Dành cho các chủng viện
Tuần sau: Trùng Tu Thánh Đường
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.

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

