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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4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
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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 V Phục Sinh

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7 "Họ chọn bảy người đầy Thánh
Thần.”
Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 4-9 “Anh em là dòng giống được tuyển
chọn, là hàng tư tế vương giả.”
Bài Phúc Âm: Ga 14, 1-12
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các
con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào
Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không,
Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các
con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy
sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các
con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi".
Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không
biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?"
Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các
con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ
các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy
Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là
đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy
ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư,
Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói
"Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin
rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những
điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói,
nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các
con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy.
Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy
bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những
việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn
lao hơn, vì Thầy về với Cha". Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Lời từ giã của Chúa trong bữa Tiệc ly với các
tông đồ, để lại cho các tông đồ một nỗi đau buồn man
mát, khiến các ông xuống tinh thần. Vì thế trong Phúc âm
hôm nay Chúa dùng những lời lẽ khích lệ để an ủi các
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ông: Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên
Chúa và tin vào Thầy (Ga 14,1). Qua các tông đồ, Chúa
cũng muốn ta đặt tin tưởng vào lời Chúa, phó thác vào
chương trình quan phòng của Chúa. Tuy nhiên trong thực
tế, ta lại tiếp tục đi theo đường lối riêng của mình. Quan
sát bản thân, ta thấy tin tưởng là cái gì ta học được bằng
kinh nghiệm. Ta không thể biết được rằng ta có thể tin
tưởng vào người khác trong những vấn đề quan trọng,
nếu ta không biết họ, và không tin họ trong những việc
nhỏ. Tuy nhiên trong cái mối liên hệ với Chúa, ta chỉ tìm
đến Chúa khi gặp vấn đề khó khăn, nan giải. Ta muốn tự
giải quyết những vấn đề hàng ngày mà không cậy nhờ
đến Chúa, không cầu xin Chúa Giúp. Ta chỉ kêu cầu đến
Chúa, khi nào ta gặp thất bại, khi ta bị dồn vào thế bí, để
xem ra may ra Chúa có giúp được gì không? Còn ngoài ra
ta lãng quên Chúa. Ta đóng Chúa vào hộp.
Cũng như các tông đồ cảm thấy buồn khổ, xuống tinh
thần, khi được biết Chúa sắp từ giã họ về Trời, có những
khi ta cảm thấy còn hồ nghi sự hiện diện của Chúa… Đời
sống ta chồng chất những phiền muộn, lo âu, sợ hãi,
chán nản. Đứng trước những vấn nạn và trắc trở của
cuộc sống, ta tự hỏi tại sao Chúa để gian nguy, khốn khó
xẩy đến cho bản thân và gia đình? Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ
vào cuộc sống, ta sẽ thấy những cảnh gian nguy, khổ cực
có thể là những thử thách mang lại ơn phúc lộc. Nhìn
bằng con mắt đức tin, những khó khăn trắc trở của cuộc
sống sẽ giúp ta xích lại gần Chúa trong lời cầu nguyện.
Từ giã các tông đồ về Trời, nhưng Chúa không bỏ họ, mà
vẫn ở lại với các tông đồ bằng ơn thánh, bằng sức mạnh
thiêng liêng. Chúa còn hứa: “Thầy sẽ trở lại đón các con
về cùng Thầy, để cốt cho Thầy ở đâu, các con cũng được
ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi” (Ga 14,3-4)
… Chúa vẫn ở lại với ta, đồng hành với ta trên mọi nẻo
đường của cuộc sống. Nếu ta đi lầm đường lạc lối, Chúa
hứa chỉ đường cho ta trở về với Chúa qua Thánh Kinh,
qua Giáo Hội. Thiên Chúa là đấng hướng dẫn đời sống
con người vì Người nhấn mạnh Người là đường lối…
Lm Trần Bình Trọng

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Cha Chánh Xứ
The readings this Easter Season show that we
are people of hope and Resurrection. We are
told in God’s house there are many dwelling
places. We are told not to let our hearts be
troubled. At this moment we particularly
benefit from hearing this message, if we let it
speak to our hearts. Back then the Apostles did
not grasp what Jesus was trying to tell them.
Belief and the hope in the Resurrection of the
body underscores the importance of caring for
the bodily and the spiritual needs of one
another no matter what the differences are
that separate us. How do we welcome people
and help them to feel accepted? Belief in the
resurrection should be a powerful source of
unity that helps us to work for the best of all. St
Peter stresses this unity in the belief of the
Resurrection of Jesus as a strong foundation of
belief. Notice the connection Jesus makes
between obedience and love. Have we
accepted this and the power of the Holy Spirit
in our lives to assist in sharing the Good News
with others? What do we do to know the Trinity
better in our lives? How have we experienced
Jesus as the Way, the Truth and the Life? Jesus
helps people to truly find hope and life. Thank
you to all who have continued to be so faithful
and generous to our collaborative parishes
during this pandemic. Please be safe and
hopeful. Miss you and hope to see you soon.
Fr. Phi

PHÂN ƯU
Vừa được tin buồn anh họ của anh Nguyễn Minh
Trung, trang trí, và chị Trần Thị Minh Thu, hiền thê của
anh trưởng ca đoàn Trần Công Luận của Giáo Xứ Thánh
Bernadette, là anh MICAE NGUYỄN TẤN ĐOÀN đã
được Chúa gọi về ngày 05 tháng 05 năm 2020, tại
Boston, Massachusetts hưởng thọ 71 tuổi. Toàn thể
Ban Mục Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ
Thánh Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu với gia đình
anh Nguyễn Minh Trung và chị Trần Thị Minh Thu cùng
toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ thương và sớm đưa
Linh Hồn anh MICAE về hưởng Nhan Thánh Chúa trên
Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
Giáo Xứ Thánh Bernadette

Tháng 5: Tháng Kính Đức Mẹ
“Tháng Năm là tháng mà lòng
đạo đức của giáo dân đã kính
dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó
là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng
kính mến mà người Công Giáo
khắp nơi trên thế giới có đối với
Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các
Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư
gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những
lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách
đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên
Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà
rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính
Đức Mẹ, số 1, Đức Phaolô VI)
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Thánh Lễ Trực Tiếp (Việt)
Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 7:30pm
www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/
thanh-le-viet-nam-livestream/

10 tháng 5 năm 2020

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 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.

Thánh Lễ Trực Tiếp (Anh)
Thánh lễ Chúa Nhật
Thứ bảy 4:00pm
https://www.stbernadette.us/newsupdates/
Chúa Nhật 10:00am
Trang Facebook của St. Mary’s

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.

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 tuần rồi: Không có thông tin

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.

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

