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 (Khong áp dung trong muá dich)
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 XIV Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Dcr 9, 9-10 "Này vua ngươi khiêm tốn đến với
ngươi.”
Bài Ðọc II: Rm 8, 9. 11-13 “Nếu nhờ thần trí mà anh em đã
giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống.”
Bài Phúc Âm: Mt 11, 25-30
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời
đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những
người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại
mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì { Cha muốn
như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không
ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con
và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta
và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong
lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của
Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Hôm nay Chúa nói: "hãy học cùng Ta, vì Ta hiền
lành và khiêm nhường trong lòng". Sự hiền lành của Chúa
không phải là đi tìm sự thỏa hiệp với thế gian. Chúa không im
lặng trước sự dữ. Chúa đã từng lên án gắt gao thói giả hình
và gian tà của những kẻ biệt phái. Chúa đã từng xô đuổi con
buôn ra khỏi đền thờ. Chính vì những điều Chúa làm, những
lời Chúa nói đã ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, đến địa
vị, chỗ đứng của các biệt phái mà người ta tìm cách giết
Chúa. Sự hiền lành của Chúa là vì công l{ mà chịu nhiều thiệt
thòi không kháng cự. Vì dám nói sự thật mà phải chết nhục
nhã trên cây thập giá, nhưng Ngài không oán hận, và còn xin
cùng Chúa Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa
đấu tranh nhưng bất bạo động, vì "ai dùng gươm sẽ chết vì
gươm", "oán báo oán, oán chập chùng" và còn tha thứ cho
sự xúc phạm của tha nhân không chỉ "7 lần mà là 70 lần bảy".
Trong tám mối phúc, Chúa đã chúc phúc những cho ai bị
bách hại vì lẽ công chính, vì Nườc Trời là của họ. Như thế
hiền lành ở đây là sống thật và làm chứng cho sự thật. Không
nhượng bộ, không thỏa hiệp với dối gian. Cho dù vì lẽ công
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chính mà mình bị bách hại, bị thiệt thòi vẫn chấp nhận, vì
phần thưởng của chúng ta là Nước trời.
Sự hiền lành của Chúa còn hệ tại ở sự cảm thông với lỗi lầm
của người khác. Không thành kiến đối với những người bị xã
hội ruồng bỏ. Ngài yêu thương họ. Ngài đến để đối thoại với
họ. Ngài mở cho họ một con đường mới. Ngài giúp họ làm lại
cuộc đời như Madalena, như Giakêu, hay như người thiếu
phụ bên bờ giếng Giacóp.
Sự hiền lành thường đi song song với khiêm tốn. Hiền lành
để tha nhân dễ gần chúng ta và khiêm tốn để ta dễ hòa đồng
với tha nhân. Tuy hai nhưng là một mục đích. Tạo cơ hội cho
chúng ta đến với tha nhân và tha nhân đến với ta. Kẻ kiêu
căng thường phân loại để chơi. Người khiêm nhường thì đối
xử mọi người như nhau. Người hiền lành ai cũng muốn tới
gần. Kẻ gian ác ai cũng chạy xa. Chúa Giêsu Ngài hiền lành và
khiêm nhường nên ai cũng có thể tiếp xúc với Ngài, và Ngài
cũng có thể gặp gỡ trao đổi với mọi người. Từ em bé đến
người già. Từ người giầu có đến kẻ hèn. Từ người công chính
đến tội lỗi.
Xin Chúa giúp chúng ta biết học nơi trái tim yêu thương của
Chúa: "sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Ngài
không ở trên cao nhưng tự hạ mặc lấy thân phận con người.
Ngài còn dạy chúng ta bài học khiêm tốn khi quz gối rửa chân
cho các môn đệ. Một cử chỉ khiêm tốn đến nỗi Phêrô đã bộc
trực thốt lên: "Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con
sao?". Đó là một sự tự hạ không ủy mị hay luồn cúi mà là bài
giáo huấn sống động về tinh thần hy sinh phục vụ lẫn nhau.
Ngài đã dạy chúng ta hãy sống đúng với thân phận con người
là lệ thuộc vào Chúa. Ngài đã dạy chúng ta hãy hạ mình để
sống hòa hợp với tha nhân. Đừng tự cao tự đại để gạt Thiên
Chúa ra bên ngoài như Adam - Evà năm xưa chỉ dẫn tới diệt
vong. Đừng tự cao tự đại đến nỗi đè bẹp người khác để mình
được tôn vinh. Đừng khinh bỉ người tội lỗi, bất hạnh nhưng
yêu thương và tôn trọng họ. Và trên hết, hãy mang lấy tâm
hồn trẻ thơ để luôn đơn sơ và bé nhỏ trước mặt Chúa, trước
mặt tha nhân. Vì sự đơn sơ và bé nhỏ là dấu chỉ đặc thù của
sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đây cũng là
phương thế để chúng ta đón nhận mạc khải Nước Trời và
đón nhận tình thương của Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời
chúng ta. Amen—Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 4/7
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 5/7
9:00AM – Việt
Thứ Hai 6/7
Thứ Ba 7/7
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 8/7
9:00AM – Anh
Thứ Năm 9/7
9:00AM – Anh
7:00PM – Anh
Thứ Sáu 10/7
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 11/7
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 12/7
9:00AM – Việt

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Gerald Cruz ( 2nd anniversary)
Chúa Nhật XIII Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên
Michael Smith (special intention)
Thánh lễ
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Chầu Mình Thánh
Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên
Nicole Greenlee
(birthday blessings)
Thánh Benedictô, Viện Phụ
Albert Sumption, Jr.
Chúa Nhật XV Thường Niên
Thánh lễ

LỄ VẬT
Bánh, Rượu và Nến Thánh tuần này là
để tưởng nhớ

Robert MacLean
Anh đã hy sinh cho đất nước ở tuổi 21

CHA CHÁNH XỨ
Thank You:
To all who continue by their efforts to provide for
our well-being and the safety of others in our
collaborative, thank you. Also, for all who continue
to send out messages and live stream our services in
the collaborative, thank you.
14th Sunday in Ordinary Time:
The gospel is inviting us today to look at this reading
from the perspective of the journey of our faith
experience. Imagine being invited somewhere to
hear Jesus as the guest speaker. Would we be
looking forward to this event with wonder, awe,
anticipation and excitement? What would we say to
our friends? How would we find His words? In
today’s gospel Jesus is teaching, preaching, praying
and praising God all at the same time.
Jesus would be inviting us to share His words with
others and reach out to help the poor to experience
His kingdom of love, justice, and mercy. Jesus is
inviting his disciples into relationship. Jesus tells us
that we are His people.
He speaks the challenging words of a prophet,
invites us to experience the love of God and change
our lives. Taking up our crosses is difficult but from a
faith perspective we have firm ground to deal with
our conflicts. Life is full of moments of deep
disappointments, grief and pain. When we open
ourselves in faith to God we gain a different
perspective. In dying on the cross and rising above
this Jesus has shown us that love is stronger than
hate or indifference and life is stronger than death,
God pro-vides us with all we need to answer His call.
Following Jesus gives us a reason for joy. Jesus has
won the victory for us.
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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/thanh-le-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)
Chúa Nhật 10:00am (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp tại
St. Mary’s)

www.stbernadette.us/thanh-le-livestream
Trang Facebook của St. Mary’s
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba & thứ sáu 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại
St. Bernadette’s)
Thứ tư & thứ năm 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn tại
St. Mary’s)

Chầu Mình Thánh (Anh)
Thứ năm 7:00-8:00pm
Nhà thờ Thánh Bernadette

Xưng Tội
Khi thật sự cần thiết, xin qu{ vị liên lạc Cha Phong
để hẹn giờ xưng tội riêng.
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THÔNG TIN

Thánh Lễ Cộng Đoàn
Giai đoạn này, xin mọi người đến tham dự Thánh lễ giữ
khoảng cách 6ft và đeo khẩu trang. Khi đến nhà thờ, xin
qu{ vị ghi danh, 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 theo
chỉ dẫn để 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.

Khóa Virtus Online
Nếu qu{ vị là thiện nguyện viên trên 18 tuổi tại giáo xứ và
chưa dự khóa Virtus lần nào, tạm thời qu{ vị có thể đăng
k{ học khóa này online tại www.virtusonline.org/virtus/
reg_2.cfm?theme=0. Đồng thời qu{ vị cũng cần phải hoàn
thành khóa Massachusetts Mandated Reporter tại
www.mass.gov/how-to/mandated-reporter-elearning.

Disciples in Mission
Qu{ vị có thể dự các hội thảo online tại
https://www.disciplesinmission.com/formingdisciples

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những qu{ 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: $1,994
 Hỗ trợ Trường Công Giáo: $1482
Phụ quyên
Tuần này: Trùng Tu Thánh Đường
Tuần sau: Bảo trì hàng tháng
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 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.
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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

