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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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 XXII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9 "Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục
nhã".
Bài Ðọc II: Rm 12, 1-2 "Anh em hãy tiến thân làm của lễ
sống động".
Bài Phúc Âm: Mt 16, 21-27 "Nếu ai muốn theo Thầy, thì
hãy từ bỏ mình.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy:
Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ
bởi các kz lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ
ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người
rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng
phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô
rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ
cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì
thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc
về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai
muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá
mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian
mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người
ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người
sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các
thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho
mỗi người tuz theo việc họ làm".
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Trong lịch sử Giáo hội, từ hơn hai ngàn năm qua đã có
biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân dâng hiến cuộc đời
phục vụ Chúa trong tha nhân. Ơn gọi của mỗi người
thường khác nhau, nhưng có điều chắc chắn là tất cả
đều được kêu mời nên thánh, sống hạnh phúc trong ơn
gọi làm người và làm con cái Chúa, theo gương mẫu của
Chúa Kitô.
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Con đường ơn gọi sống đời tận hiến là hành trình tìm
về khổ đau, về cái chết trên thập giá và sự phục sinh
vinh hiển. Sống đời tận hiến, sống niềm tin Kitô giáo là
chấp nhận thiệt thòi, mất mát, là hy sinh từ bỏ để đổi
lấy cuộc sống vĩnh cửu. Nói cách khác sống ơn gọi Kitô
hữu, ơn gọi làm môn đệ Chúa, ơn gọi trở thành công
dân Nước Chúa cần một lựa chọn quyết liệt và dứt
khoát. Chúa Giêsu đòi hỏi những ai dấn bước theo Ngài
sự lựa chọn ấy, cũng như chính Ngài đã lựa chọn dâng
hiến cuộc đời và mạng sống vì yêu mến Chúa Cha và để
cứu độ con người. Ngài nói: “Ai muốn theo Ta hãy chối
bỏ chính mình, hãy vác lấy thập gía mình mỗi ngày mà
theo Ta”.
Chúa Giêsu có ngặt nghèo và đòi hỏi quá đáng chăng?
Không. Ngài chỉ muốn cho chúng ta được hoàn toàn
thanh thoát và hạnh phúc trên con đường sống đời Kitô
hữu và đặc biệt là đời tận hiến. Bởi vì chúng ta không
thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người một
cách thiết thực, nếu còn bị ràng buộc bởi tiền tài, danh
vọng, tình cảm.
Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng ta kiên quyết dấn
thân theo Chúa với một tâm hồn thanh thản và tràn trề
hạnh phúc.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 29/8
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 30/8
9:00AM – Việt
Thứ Hai 31/8
Thứ Ba 1/9
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 2/9
9:00AM – Anh
Thứ Năm 3/9
9:00AM – Anh
6:00PM – Anh

Thứ Sáu 4/9
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 5/9
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 6/9
9:00AM – Việt

Thánh Gioan Baotixita chịu
trảm quyết
Corazon Tiongson Ojastro
Chúa Nhật XXII Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Milton, Bonnie & James Baram
Thánh lễ
Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng,
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Chầu Mình Thánh
Xin mời cộng đoàn tham dự Chầu
Thánh Thể vào mỗi tối thứ năm. Từ
6-7pm là giờ thinh lặng và bắt đầu
7pm là Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
(tiếng Anh). Quý vị có thể đến một ít
phút nếu thời gian hạn hẹp.
Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên
Các linh hồn trong sổ cầu nguyện
& Suzie Seide (Memorial Mass)
Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên
Neil Bulman (33rd Anniversary)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên
Thánh lễ

CHA CHÁNH XỨ
Reflections for 22st Sunday in Ordinary Time:
Today’s readings serve as an example to all of us to carry our cross in a
perspective that is rooted in Jesus. Following the way of Jesus leads to
fulfillment and ultimate happiness. When we look at the life and the
sacrifice of Jesus the only way to respond is with wonder and
gratitude. We are called to live a sacrificial life for the sake of God and
His people. The intentions of our hearts are important in all of our
activities and all that we do and all that we are. What do we have to
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give up in our lives to be a better disciple for Jesus? Do we see God in
our neighbor? How do we welcome people into our lives? How do we
make suggestions to others to encourage them to grow or change
their behavior or their perspective? There are many people in the
world who do not wish to understand others or give them the benefit
of the doubt which places burdens and crosses on other people. Do we
see this as an invitation for us to do the right thing? Do we see our
crosses as an opportunity to grow closer to the Lord and to others? Do
we ever see any good coming from suffering and do we see this as an
opportunity to help others? It is only when we experience the new life
of the resurrected that we will experience tears wiped away, suffering
will find meaning, forgiveness will be newness of life and relationships
will be restored. In knowing that we are anointed by Christ and guided
by the wisdom of Christ, we can make a difference in the life of
another person. We are all special to God. We can show this to others
by teaching them about God. Please think and pray about ways to help
each other. Catholic Appeal: The Catholic Appeal has resumed. This is
our Church and we need to be concerned about our brothers and
sisters in the Lord. If you have not already made a contribution please
prayerfully consider whatever you can do. The needs of the poor of
this Archdiocese are great and with the pandemic having occurred the
needs are even greater. One of the ways to say thank you to God is by
helping others to be the best they can be. Anything we can do to help
will be greatly appreciated. This year it is so imperative that we try to
reach our donor and our financial goals. In any event, thank you for
whatever way you can help and thanks to all who have already taken
part in this year’s Catholic Appeal.
Year of the Eucharist: The Year of the Eucharist is dedicated to helping
all of us to a new and deeper appreciation of how much God wishes to
be part of our life. Our faith shows us that Jesus is really present in the
Eucharist and in the world and He is with us to guide us to be the best
people we can be. The word Eucharist itself means thanksgiving, Jesus
in His unconditional love for us gave His life so that we might have our
sins forgiven and eternal life. We have so much to be thankful for from
the Lord. He invites us at each Mass to spread the Gospel and change
the world for the better. The Church draws her life from the Eucharist.
Thank you: During this time of the pandemic some people have come
forward to live stream Masses, or volunteer to clean the churches or
assist in other ways, thank you. I would also like to express my thanks
to all who are continuing to support St. Bernadette Parish and all who
continue to support St. Mary Parish. Many people in our parishes
throughout the Archdiocese of Boston are supporting their parishes
through on-line giving. This might be something that other people who
have never supported their parishes in this manner would like to
consider. Thank you for your help.
Recently, The United States Conference of Catholic Bishops published
a letter called Open Wide Our Hearts, the enduring call to love a
pastoral letter against racism. I would encourage reading and
reflecting on it.
Precautions: In an effort to keep all of us safe please follow the
guidelines and protocols established by the state of Massachusetts
and the Archdiocese of Boston. Please be safe. As Catholics we have
an opportunity to show others what our faith means to us and also we
need to be very aware of the example we are setting for others.
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Chúa Nhật XXII Thường Niên

Thánh Lễ (Việt)

THÔNG TIN

Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am

Lớp Giáo Lý

(Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)

Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 7:30pm (Thánh lễ cộng đoàn & trực tiếp)
www.stbernadette.us/vi/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/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 6:00-8:00pm
Nhà thờ Thánh Bernadette

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

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: $2,453
 Chương trình Giáo l{ của giáo xứ: $533
Phụ quyên
Tuần này: Trùng Tu Thánh Đường
Tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
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Rước Lễ: Năm nay, chúng ta có 27 em được Xưng Tội Lần Đầu vào
thứ bảy tuần rồi, ngày 22 tháng 8 và ngày Rước Lễ Lần Đầu của các
em sẽ vào Chúa Nhật, ngày 30 tháng 8. Xin cộng đoàn hãy tiếp tục
cầu nguyện cho các em.

Giáo Lý Tân Tòng
Sau một thời gian dài chờ đợi, ba học viên lớp RCIA do Thầy Sáu
Tom đảm trách đã có thể lãnh nhận các Bí Tích vào Thánh lễ 4pm
ngày 12 tháng 9. Xin cộng đoàn vui mừng chào đón và cầu nguyện
cho những thành viên mới của chúng ta.

Cần Chai Xịt Thuốc Tẩy Trùng
Vì phải tẩy trùng cả nhà thờ sau mỗi Thánh lễ, các chai xịt liên tục
phải được thay vì hư hỏng sau khi sử dụng quá nhiều. Hiện chúng
tôi dùng lại các bình Windex và Glass Plus cũ vì chúng xịt tốt hơn và
hy vọng sẽ bền hơn. Nếu qu{ vị có chai xịt cũ ở nhà, xin mang đến
để chúng tôi rửa và dùng cho việc tẩy trùng nhà thờ. Xin cám ơn!

Thánh Lễ Cộng Đoàn
Giai đoạn này, xin mọi người đến tham dự Thánh lễ giữ khoảng
cách 6ft và đeo khẩu trang (trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu
trang và trẻ em từ 2-5 tuổi tùy cha mẹ quyết định). 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 đủ chỗ
cho tối đa 130 giáo dân), 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.

Kỷ Niệm 10, 25 & 50 Năm Thành Hôn
Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. trân trọng mời tất cả các cặp vợ
chồng mừng 25 & 50 năm ngày thành hôn đến dự Thánh Lễ Kỷ
Niệm Ngày Thành Hôn vào
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11, 2020
Lúc 3:30 chiều
Cathedral of the Holy Cross, Boston
Sẽ có nghi thức tái tuyên lời thề hôn phối trong Thánh lễ.
Xin qu{ vị đăng k{ tham dự tại https://conta.cc/3dVM6ZR

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

