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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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 XXVII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Is 5, 1-7 "Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà
Israel".
Bài Ðọc II: Pl 4, 6-9 "Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em".
Bài Phúc Âm: Mt 21, 33-43 "Ông sẽ cho người khác thuê
vườn nho" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng
các thượng tế và các kz lão
trong dân rằng: "Các ông hãy
nghe dụ ngôn này: Có ông chủ
nhà kia trồng được một vườn
nho. Ông rào dậu chung quanh,
đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền
thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến
nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm
vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia
và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông
hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng
chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ
kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con
trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào
anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của
nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi
chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời,
"Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê
vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi".
Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong
Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên
đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt
chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ
cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ
sinh hoa trái".
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Qua dụ ngôn những người tá điền nổi loạn chúng ta thấy ông
chủ tượng trưng cho Thiên Chúa đã rào dậu và chăm sóc cho
vườn nho của mình. Còn những tá điền nổi loạn chính là dân
Do Thái, dân tộc đã được Thiên Chúa chọn lựa và trao ban
cho muôn vàn hồng ân. Còn các đầy tớ được sai đến là các
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tiên tri. Nhờ các tiên tri mà Thiên Chúa biểu lộ thánh { của
Ngài cho họ, thế nhưng họ đã đối xử dã man và tàn bạo đối
với những người được Thiên Chúa sai đến. Nào là đánh đập,
nào là giết đi.
Sau cùng ông chủ đã phải sai phái chính người con trai duy
nhất của mình đến với họ, để tỏ cho họ thấy lòng nhân từ
thương xót vô biên của Ngài, nhất là sau những biến cố đáng
buồn đã xảy ra. Người con duy nhất này là hình ảnh tượng
trưng cho Đức Kitô, Đấng đã bị họ giết chết trên thập giá. Cái
chết khổ đau này làm cho Ngài liên tưởng tới lời thánh vịnh
118: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên
tảng đá góc tường, đó là việc Thiên Chúa đã làm và thực lạ
lùng dưới mắt chúng ta. Tảng đá góc tường là nơi câu móc
những bức tường của toà nhà, nó nắm giữ một vai trò, một vị
trí rất quan trọng.
Cuối cùng Thiên Chúa đã phải bỏ rơi dân Do Thái, để chọn
cho mình một dân riêng mới, đó là Giáo Hội, để đem lại cho
Ngài nhiều hoa trái.
Câu chuyện trên cũng làm cho chúng ta nhớ tới hinh ảnh
vườn nho của tiên tri Isaia. Vườn nho này được chủ hết sức
chăm sóc với hy vọng sẽ có được những trái nho đặc biệt, thế
nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến cho chủ phải
nổi giận: Còn việc gì nữa mà Ta đã không làm cho vườn nho
của Ta. Ta mong ước có được những trái ngon trái ngọt, vậy
tại sao nó chỉ cho toàn những trái chua trái dại?
Còn chúng ta thì sao? Phải chăng tâm hồn chúng ta chỉ là một
cây nho cằn cỗi? Thiên Chúa cũng đã đổ xuống cho chúng ta
biết bao nhiêu ơn lành hồn xác, thế mà con người chúng ta
vẫn không thể đâm bông kết trái. Có lẽ chúng ta cần phải
dừng lại, để hồi tâm xét mình, kiểm điểm lại cuộc sống, trước
khi nó đã quá muộn.
Nếu như chúng ta trung thành phụng sự Chúa, thì chúng ta
không có chi phải lo buồn sầu khổ. Trái lại, nếu chúng ta đã
có những thái độ và một nếp sống như dân Do Thái ngày xưa,
thì chắc hẳn, trong giờ phút sau hết, Thiên Chúa cũng sẽ loại
bỏ chúng ta và trao ban Nước Trời cho những người khác là
những người biết đâm bông và kết trái.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 3/10
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 4/10
9:00AM – Việt
Thứ Hai 5/10
Thứ Ba 6/10
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 7/10
9:00AM – Anh
Thứ Năm 8/10
9:00AM – Anh
6:00PM – Anh
Thứ Sáu 9/10
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 10/10
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 11/10
9:00AM – Việt

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
John L. Rossi
Chúa Nhật XXVII Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên
Barbara & Robert Williamson
Thánh lễ
Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Chầu Mình Thánh
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên
Reverend David Ziomek
(12th Anniversary)
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
Ruben & Susana Chaneco &
Oliver Olivenza
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Thánh lễ

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY
xin chúc mừng các em

Caius Derrick Lee
Imarah Elyn Celestin
Kairissa Haiaiel Guerrier
Payton Ellie Logue
Rudianna Edmond
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.

CHA CHÁNH XỨ
God’s Words in Sacred Scripture each Sunday invite all of us and
society at large to be the very best people we can be. How do we see
ourselves bringing the experience and beliefs of our faith into the
activities of our daily living? What have we learned from the examples
of the saints of the past? Going to Mass on Sundays is intended to be a
source of grace and strength for our daily living. My friends we are
invited to take part in building the kingdom of God, in serving in the
vineyard of life, and in producing an abundance of the truth. We will
produce truth and build the kingdom to the extent that we let the
Word of God speak to us and seek to live the truth. The Son that was
killed in today’s Gospel is a reference to Jesus. Today’s readings clearly
show us that apart from God’s Plan we cannot achieve true lasting
happiness. In this age of the pandemic we face major challenges each
day. It is through the example, sacrifice and teaching of Jesus, God’s
Son, that we gain everything. Each day we are offered opportunities to
realize that it is God who owns the vineyards of our lives. By God’s
grace we can rise above our concerns and serve the needs of others.
We do this when we show others what it means to be Catholic, such as
how we respect life and how we work for racial equality and quality of
life for all. Do we see God in each other? We do not really possess
anything by ourselves, everything is a gift from God. Therefore, each of
us has plenty of reasons to be grateful to God. Hearing God’s Word
and building the Kingdom of God is a way we can say thank you to God
for all the ways He blesses us each day. Another way is we journey
together as a parish and a collaborative is to be mindful of the ways
we support each other whether through prayers, visits, words or other
ways. In this year of the Eucharist what are we doing to sharpen and
enhance our understanding of the Eucharist, the real presence of
Jesus, as a means of bringing peace and healing to the world.
October: Respect for Life Month: The United States Catholic
Conference of Bishops reminds us that each of us is a masterpiece of
God’s Creation. Each year on the first Sunday of October the Respect
Life Program begins anew. For the Catholic Church.” there is no
distinction between defending human life and promoting the dignity
of the human person.” Each of us through prayer and activity perceive
how God commands us to work for a world of peace, justice and
greater respect for all human life. Cardinal Sean has issued a powerful
and inspiring letter which I recommend we all read and re-read.
October: Month of the Rosary: October is a month that has been set
aside to recognize in a special way the importance of our Blessed
Mother and the praying of the Rosary. The Rosary is a powerful prayer
that both helps us to pray the Bible and grow closer to God and
people. The Mission Rosary in which each color represents a different
continent reminds us that we are all brothers and sisters in the Lord.
Our Blessed Mother asks that we pray the Rosary for the conversion of
the world.
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. When we move forward with the
opening of more Masses we are going to need much more help. We
need many more volunteers. I would also like to express my thanks to
all who are continuing to support their parishes. Many people in our
parishes throughout the Archdiocese of Boston are supporting their
parishes through on-line giving. These are difficult times and we need
your help.
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Thánh Lễ (Việt)

Tháng 10—Tháng Mân Côi

Thánh lễ Chúa Nhật

„Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức
Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô
cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu
thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn
ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban
cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

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/livestream

Thánh Lễ (Anh)

THÔNG TIN

Thánh lễ Chúa Nhật

Lớp Giáo Lý

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.

Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu vào tháng 10. Ban
Giáo l{ sẽ thông tin về việc ghi danh lớp học trong tuần tới.
Lớp Thêm Sức: Các em lớp Thêm Sức sẽ được lãnh nhận Bí Tích
Thêm Sức vào chiều thứ sáu, ngày 9 tháng 10, 2020 tại Nhà Thờ
Thánh Bernadette. Buổi tập dợt nghi thức là vào thứ năm, ngày 8
tháng 10, 2020 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ. Nếu quý vị phụ huynh có
câu hỏi nào, xin liên lạc Ruthann số 781.277.1236 hoặc Joan số
617.678.0365 hoặc qua email jrziesin@comcast.net

Giáo Lý Tân Tòng
Nếu qu{ vị hoặc người thân của mình:
 muốn rửa tội
 chưa được Rước Lễ Lần Đầu
 chưa được Thêm Sức
Hoặc được rửa tội trong một tôn giáo khác nhưng muốn được hiệp
thông với Giáo Hội Công Giáo, liên giáo xứ có tổ chức lớp Giáo l{
Tân Tòng (tiếng Anh) vào các ngày Chúa Nhật, từ 9:30-10:30 sáng
tại nhà nguyện Thánh Bernadette, bắt đầu ngày 4 tháng 10.
Xin liên lạc Thầy Sáu Tom 781.885.1234

Thánh Lễ Cộng Đoàn
QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những qu{ vị vẫn nhớ
đến giáo xứ và tiếp tục đóng góp trong thời gian
khó khăn này. Văn phòng: 1020 North Main St,
Randolph, MA 02368.
 Quyên góp tuần rồi: $3,203
 Trợ Giúp Phí Năng Lượng: $385
 Hỗ Trợ Trường Công Giáo: $185
Phụ quyên
Tuần này: Không có phụ quyên
Tuần sau: Đức Thánh Cha & Mục Vụ Truyền Giáo
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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.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

· Eliminate any requirement that a pregnant minor (under 18)
have any adult consent (parental or through the courts) before
undergoing an abortion.

September 25, 2020

CARDINAL SEÁN O’MALLEY STATEMENT
ON MASSACHUSETTS ROE ACT LEGISLATION
Our country and our Commonwealth are faced these days with
multiple issues that are both empirically complex and
profoundly moral in their content and consequences. These
issues include the COVID-19 pandemic, racial justice, climate
change, poverty and inequality. The Catholic Church, in its
teaching and social ministries, is engaged with many other
organizations in addressing these questions, and we will
continue to do so.
In this statement, however, I wish once again, as I have done in
the past year, to raise up for attention a uniquely significant
moral question: the issue of abortion. It is uniquely significant
because it always involves the right to life, the fundamental
human right, which is the foundation of the other spiritual and
material rights that comprise the common good of our society.
Abortion always terminates a human life.
The right to life of the unborn is deeply threatened by
legislation presently being considered in the Massachusetts
legislature. The ROE Act is now being debated in the Joint
Committee on the Judiciary. Advocates for this bill describe its
purpose as protecting the status and legacy of the Roe v. Wade
decision of the U.S. Supreme Court in 1973. As a matter of law,
Massachusetts already has among the most extreme abortion
laws in the county, and if Roe v. Wade were overturned,
abortion rights in Massachusetts would be unaffected. Here in
Massachusetts, the proponents of the ROE Act describe its
objective as increasing access to abortion. Tragically, the bill
would do this but in a very extreme manner.

The proposed legislation can reasonably be described as
radical in its nature and destructive in its consequences. It is
being pressed forward as if it were necessary in a state with
some of the most expansive abortion laws in the country. By
any rational measure, the specifics of the Act cited above are
extreme measures in a state already known as widely prochoice. I regret that fact, but it is a fact.
For almost 50 years, abortion has divided this nation morally,
legally and politically. Again, I regret these divisions, but it is
not possible to remain silent as this legislation is being pressed
upon this Commonwealth. Opposition to the Act is required
on moral grounds, indeed on basic human rights grounds.
Our opposition to the ROE Act is not designed to condemn,
shame or single out individuals. The complex conditions which
often bring women to undergo an abortion should be
acknowledged and recognized. In the face of these situations,
the appropriate attitude should be compassion and care. In
the Archdiocese, we attempt to offer both through Pregnancy
Help and the Project Rachel program. Our deepest concern is
to provide help and support to women.
The Church must oppose the ROE Act, and I invite others to
consider why we do so. We will publicize our objections in the
parishes of the Archdiocese, seeking the support of members
of our community. We will continue to explain our views to
legislators and urge citizens to express their opposition to their
representatives and senators. We will dialogue with our
neighbors who may differ with the Church’s position and will
do so with care and civility. In the end, we are simply
committed to protecting human life in its most vulnerable
condition.
___________________________________________________
Let Your Voice be Heard Again

“Say No to ROE”

Specifically, the ROE Act would do the following; it would:
· Allow abortion in Massachusetts during all nine months of
pregnancy;
· Eliminate any requirement that even late-term abortions be
performed in hospitals;
· Eliminate the requirement to make efforts to care for a child
who survives an attempted abortion;

The state legislature has extended the session until January
5th, 2021. Please remind the members of the Joint Committee
on Judiciary that you oppose the expansion of abortion in
Massachusetts. Please call the committee at 617 722-2396
and let them know you are opposed to H3320 and S1209—the
ROE legislation, Every phone call helps! For more information
visit www.macatholic.org. Thank you!
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