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 XIII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a "Người đến trọ nhà mình,
là một vị thánh của Thiên Chúa.”
Bài Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11 “Chúng ta chịu mai táng với
Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới.”
Bài Phúc Âm: Mt 10, 37-42
"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng
với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào
yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với
Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì
không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống
mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình
vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào
đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón
tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh
phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người
công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh
phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một
trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước
lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy
nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Ðiều kiện để làm môn đệ Ðức Giêsu là phải
sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những tình cảm thân
thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn bè. Thật ra, Ðức
Giêsu không bắt chúng ta phải khước từ cha mẹ, anh
em, bạn bè đâu. Ðiều Chúa muốn đó là chúng ta phải
đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, ngay cả
trên chính mạng sống mình. Ðiều kiện Ðức Giêsu đưa
ra buộc chúng ta phải có thái độ dứt khoát, đòi hỏi ta
phải chấp nhận hy sinh, mất mát ở đời này. Ðó chính là
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con đường khổ giá Ðức Giêsu đi trước và muốn chúng
ta đi theo. Chính Ðức Giêsu đã từ bỏ vinh quang của
Thiên Chúa, trở thành người và sống như con người.
Ước gì mỗi chúng ta biết noi gương Thầy Chí Thánh
trong sự từ bỏ, đón nhận đau khổ trong niềm tin yêu,
để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin, nghị lực
và tình mến cho chúng con. Chúng con là những người
đã chọn Chúa làm gia nghiệp. Xin cho chúng con sẵn
sàng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và đón
nhận thánh giá trong cuộc đời như là một niềm vui, một
ân huệ cứu độ. Amen.
Ghi nhớ: “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và
kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại
được nó”.
TGM Giuse Nguyễn Năng

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CHA CHÁNH XỨ
Thanks to all of our volunteers: Our thanks to all who
are helping to keep all of us safe each time we attend
Mass. Many have made major sacrifices of their time
to help us be safe and celebrate Liturgy. Thank You.
The process of reopening of our Masses at both
parishes will be a slow process in the interests of
keeping all of us safe. 13th Sunday in Ordinary Time:
What is the true gift and meaning of freedom all
about? We are going through challenging times in
our country right now. Many people still do not wish
to leave their homes. As we celebrate Independence
Day this week in the midst of this continuing
pandemic, I would suggest that one of the real gifts
of freedom is the ability to use the gifts of faith,
hope, and love to enrich the world. Life is full of
paradoxes as we all discover from time to time, such
as death leads to life and it is in giving that we
receive etc. To me this means we are enriched if we
see life and freedom in terms of faith, hope, and
love. What does taking up our crosses mean to us?
The gift of faith lets us know that each of us has
significance in who we are and what we do in life.
The gift of hope lets us know that our dreams of a
better tomorrow built on the beliefs of our faith in
Jesus is a possibility if we are willing to do what God
wishes for us. The gift of love which is the greatest of
all the virtues lets us know the importance of doing
the right thing, setting the good example and lifting
high, very high, the Cross of our Lord and Savoir Jesus
Christ by loving our God and our neighbors. Have a
very Happy 4th of July. It is God who gives us the true
gift and meaning of freedom and the ability to share
our blessings with others.
The Sacrament of Reconciliation: Anyone who
would like to receive this sacrament (confession) is
asked to contact either Father Phil or Father Phong

PHÂN ƯU
Vừa đưọc tin buồn Phu quân của chị Trần Thị Kim
Liên, là anh VINH SƠN MAI NGỌC LÂM, em rể của chị
Mừng Lại, giáo lý viên, cũng là anh rể của hai anh Sơn
Trần - hiền thê là chị Linh Chu (Thủ Quỹ), và anh Hùng
Trần (Trưởng Ban Bảo Trì) - hiền thê là chị Linda
Nguyễn (TNTT) của Giáo Xứ Thánh Bernadette, đã
được Chúa gọi về ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại
Massachusetts, hưởng thọ 63 tuổi. Toàn thể Ban Mục
Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh
Bernadette xin Thành Kính Phân Ưu với gia đình chị
Trần Thị Kim Liên và gia đình hai anh Sơn và anh Hùng
cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ thương và sớm đưa
Linh Hồn anh VINH SƠN về hưởng Nhan Thánh Chúa
trên Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
Giáo Xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Maryjane Fahey
được yên nghỉ muôn đời.

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY
xin chúc mừng các em

Maliah Adrienne Charles
Emma Le
Gioan Liam Ly
đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Cầu chúc
cho các em sẽ luôn lớn mạnh trong vòng tay Thiên
Chúa và Mẹ Maria.
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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 (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)
www.stbernadette.us/vi/tin-tuc/

Thánh Lễ (Anh)
Thánh lễ Chúa Nhật
Thứ bảy 4:00pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại
St. Bernadette’s & St. Mary’s)
Chúa Nhật 10:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại
St. Mary’s)

www.stbernadette.us/news-updates/
Trang Facebook của St. Mary’s
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại St.
Bernadette’s)
Thứ tư 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại St. Mary’s)

Chầu Mình Thánh (Anh)
Thứ năm 7:00pm
Nhà thờ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 27/6
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 28/6
9:00AM – Việt
Thứ Ba 30/6
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 1/7
9:00AM – Anh
Thứ Năm 2/7
7:00PM – Anh
Thứ Bảy 4/7
4:00PM – Anh

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Ed, Dot and Buddy Scahill
Chúa Nhật XIII Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên
Anna Martignetti (5th anniversary)
Thánh lễ
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Chầu Mình Thánh
Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Cầu cho các Linh Hồn trong sổ cầu
nguyện
Chúa Nhật 5/7 Chúa Nhật XIV Thường Niên
9:00AM – Việt Gerald Cruz (2nd anniversary)
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THÔNG TIN

Thánh Lễ Cộng Đoàn
Giai đoạn đầu, xin mọi người đến tham dự Thánh lễ giữ
khoảng cách 6ft và đeo khẩu trang. Khi đến nhà thờ, xin quý
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 130
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. Quý 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 quý vị đọc thêm
thông tin trong thư của Ban Mục Vụ tại
thanhbernadette.com.

Khóa Virtus Online
Nếu quý vị là thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại giáo xứ và
chưa dự khóa Virtus lần nào, tạm thời quý vị có thể đăng ký
học khóa này online tại www.virtusonline.org/virtus/
reg_2.cfm?theme=0

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ đến giáo xứ và
tiếp tục trong thời gian khó khăn này. Văn phòng: 1020
North Main St, Randolph, MA 02368.
 Quyên góp tuần rồi: $2,515
 Bảo trì háng tháng: $492
Phụ quyên
Tuần này: Hỗ trợ Trường Công Giáo
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 quý vị có thể đóng góp qua mạng. Xin vào trang
BostonCatholic.org/donate và chọn Saint Bernadette Parish
(Randolph) trong menu. Xin cám ơn.
Trong giai đoạn I, chương trình này đã quyên được $450,000
cho 236 giáo xứ. Qua giai đoạn II, một nhà hảo tâm ẩn danh
đã hứa là sẽ cho $700,000 khi chương trình đạt được mốc
$700,000.

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

