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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Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a "Chúa mời đến dự tiệc của Người và
lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt".
Bài Ðọc II: Pl 4, 12-14. 19-20 "Tôi có thể làm được mọi sự
trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi".
Bài Phúc Âm: Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14} "Các ngươi gặp bất cứ
ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kz lão
trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như
vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi
những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không
chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng
những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi,
đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời
các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm
xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán;
những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi.
Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru
diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng.
Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn
sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các
ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự
tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt
xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở
đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với
người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc
y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền
cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi
tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ
được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".} Ðó là
lời Chúa.
Suy niệm: Thiên Chúa là chủ tiệc. Thiên Chúa thiết đãi một bữa tiệc
chứa chan hạnh phúc cho con người. Nhưng tiếc thay, con người đã
từ chối lòng tốt của Thiên Chúa. Ngay từ đầu trong vườn địa đàng,
Adam đã từ chối chung bàn với Thiên Chúa. Ông muốn loại trừ Thiên
Chúa. Ông muốn bước đi theo lối đi của ông. Một lối đi theo { mình.
Một lối đi không có Thiên Chúa. Hậu quả là đau khổ và sự chết đã đi
vào kiếp người. Cũng từ đây tình yêu của Thiên Chúa theo đuổi con
người suốt dọc dài lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên
nhẫn mời gọi, dẫn dắt con người trở về trong sự hiệp nhất với Ngài.
Các tiên tri và Chúa Giêsu đều dùng hình ảnh bữa tiệc để nói về niềm
vui của sự xum vầy bên Chúa và bên nhau trong hoan lạc hạnh phúc.
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Thế nhưng, cho thì nhiều mà đáp trả chẳng bao nhiêu. Con người
qua mọi thời đại vẫn tìm nhiều cách để khước từ lời mời gọi đầy yêu
thương của Chúa. Nhiều người vẫn đang tìm cho mình một lối đi
không có Thiên Chúa. Họ muốn tự hành xử theo { mình và bắt người
khác theo { mình...
Có nhiều người hôm nay nhân danh đạo tại tâm để từ chối việc đến
nhà thờ, ngay cả thánh lễ Chúa Nhật họ vẫn dửng dưng xem thường.
Họ cho rằng đạo tại tâm là không cần biểu lộ ra bên ngoài nhưng họ
quên rằng cái tâm đó phải thể hiện ra bên ngoài bằng thái độ giữ đạo
chân thành, không giả dối, không khoe trương. Đây là điều mà Chúa
Giêsu đã từng nói: "nghe và thực hành Lời Chúa" mới là điều quan
trọng. Và chính Chúa thêm rằng: "Ai xưng mình là môn đệ của Thầy
trước mặt người đời, thì Thầy mới xưng nó trước mặt Cha Thầy".
Có nhiều người viện l{ do ghét người này người nọ để từ chối việc
đến nhà thờ. Họ cho rằng "tin đạo nhưng không tin người có đạo".
Điều đó có thể đúng, nhưng không thể "vơ đũa cả nắm" càng không
thể "đánh lận con đen." Đạo và người có đạo như nhau. Đạo là
đường. Người có đạo đang đi trên con đường đó. Đường ta ta đi. Tại
sao vì một vài người mà mình lại bỏ đạo? Tại sao ta không tiếp tục đi
để nâng đỡ anh em đang vấp té trên đường?... Xem ra đó chỉ là nguỵ
biện cho thái độ từ chối thông hiệp với Thiên Chúa của chính mình!
Bên cạnh những người bỏ đạo còn có những người lấp lửng nửa vời.
Họ nại vào l{ do "có thực mới vực được đạo". Họ không đi lễ vì phải
lo kế sinh nhau. Lo đồng tiền bát gạo trước, rồi khi rãnh mới tranh
thủ đi lễ. Họ là những người thờ thần tài trên cả Thiên Chúa. Họ say
mê tìm kiếm của cải trần gian mau qua, mà lãng quên giá trị vĩnh cửu
là Nước Trời. Họ là những người sống theo chủ nghĩa thực dụng. Cái
gì có lợi trước mắt là làm ngay. Họ quên rằng: mọi sự thế gian này sẽ
qua đi, và những gì họ đã một đời bán mạng để tìm kiếm cũng thuộc
về người khác...
Hình ảnh vị khách đã không mặc áo "xứng kz đức" có thể là chính
chúng ta. Những người mang danh Kitô hữu nhưng không có nếp
sống phù hợp với tư cách của người môn đệ Chúa. Chúng ta vẫn
khoác trên mình biết bao thói hư tật xấu, biết bao những đam mê
lầm lạc. Chúng ta chưa dám mặc lấy Đức Kitô. Chúng ta không dám
sống như lời thánh Phaolo đã từng nói: "Tôi sống nhưng không phải
là tôi sống mà là Đức KItô sống trong tôi"...
Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh đốn
lại lối sống cho phù hợp với tình yêu của Thiên Chúa? Hãy nhìn lại
tương quan của mình với Thiên Chúa cho đúng, để có cách sống cho
phù hợp. Chúng ta là thụ tạo hãy biết lệ thuộc vào Đấng tạo hoá.
Chúng ta là tôi tớ hãy sống theo { của chủ. Chúng ta là môn đệ của
Chúa hãy từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Con người
của ân sủng không bị lệ thuộc vào những đam mê thấp hèn làm mờ
lương tri… Ước gì chúng ta luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp thay
cho những phù vân ở đời mau qua. Ước gì chúng ta luôn trân trọng
tình Chúa để dám dành thời giờ cho Chúa hơn là lao mình vào những
danh vọng trần gian… Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 10/10
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
4:00PM – Anh Ruben & Susana Chaneco &
Oliver Olivenza
Chúa Nhật 11/10 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
9:00AM – Việt Thánh lễ
Thứ Hai 12/10
Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Ba 13/10
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên
9:00AM – Anh Joseph Britto (18th Anniversary)
7:30PM – Việt Thánh lễ
Thứ Tư 14/10
Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm 15/10 Thánh Têrêsa Giêsu (thành Avila),
Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh
9:00AM – Anh Thánh lễ tại St. Mary‘s
6:00PM – Anh Chầu Mình Thánh
Thứ Sáu 16/10
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên
9:00AM – Anh Patricia & Wayne Musgrove
Thứ Bảy 17/10
Thánh Inhaxiô thành Antiôkia,
Giám mục, Tử đạo
4:00PM – Anh John F. Murphy, Jr. (6th Anniversary)
Chúa Nhật 18/10 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
9:00AM – Việt Thánh lễ
Xin chúc mừng các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
do Giám mục Reed vào thứ sáu vừa qua
Anthony Apromollo
David Nguyen
Marc Borgellas
Dylan Nguyen
Tommy Cao
Ha Nguyen
Kirsten Cedrone-Stokes
Thanh Pham
Hannah Chau
Fiona Quinn
Vy Do
Celine Tran
Osagie Eweka
Mai Anh Tran
Soraya Jean-Baptiste
Peter Tran
Christopher Le
Vincent Tran
Kayla Le
Vy Tran
Nicholas Luu
Dat Vo
Sarah Luu
Emily Vo
Ashley Nguyen
Nathan Vo

CHA CHÁNH XỨ
When each of us is invited to live the mystery of our faith
what does that mean to us? My dear friends, the readings
today are asking about the banquet which God is calling
each of us to attend and live. The readings today are
reminding us of the connection of faith to living, of
attending Sunday Mass to the rest of the week. I believe
and hope that each of us is influenced by the Sacred Liturgy
and the Word of God to apply it to each situation we find
ourselves in each day. In today’s Gospel the refusal of the
invited guests greatly hurt their relationship with the king.
The king in today’s gospel is God and the invited guests are
you and I. The king gave the guests several chances. This
parable is about being invited to God’s feast. In being
invited to God’s banquet we are being called to the best
and the fullest life. God is not obligated to invite us but does
so out of love. Our response needs to be more than just
coming to the banquet. Do we experience God working in
us? God wishes us to be in His Kingdom and he wishes us to
be part of a full table. Sin is a refusal to share in God’s feast
and this refusal damages our relationship with God as well
as with each other. All of us are sinners and sinners are
invited but sinners must repent of sinful ways and live good
lives. The king invites the good and the bad, but all must
make themselves ready to come to the banquet. Our
response needs to be positive and definitive. God is
constantly inviting us to the wedding banquet in life and the
call to say yes to God is ongoing. This means that we cannot
tolerate racial hatred, Catholic bashing, harming our
environment, or disrespecting human dignity. How do we
give glory and honor to God each day? This means we need
to look at how we give to and for others. Giving to and for
others is rooted in the teaching and person of Jesus Christ.
All of us are called to be good and faithful followers of
Jesus. Are we grateful for the gift of our faith? Are we
faithful to our responsibilities? Are we generous in sharing
our blessings? For our own sake and the sake of each other
reflection and action are important on each of those
questions. We must always remember God would like a
response to the invitations He sends us in life.
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 many more volunteers. I would also like to
express my thanks to all who are continuing to support their
parishes. These are difficult times and we need your help.
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Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Xin chúc mừng đôi tân hôn

David Hoang Nguyen & My Van Tran
Xin chúc anh chị mãi gắn bó bên nhau

Thánh Lễ (Việt)
Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am
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Tháng 10—Tháng Mân Côi
„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)

(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 đóng góp trong thời gian
khó khăn này. Văn phòng: 1020 North Main St,
Randolph, MA 02368.
 Quyên góp tuần rồi: $2,798
Phụ quyên
Tuần này: Đức Thánh Cha & Mục Vụ Truyền Giáo
Tuần sau: Truyền Giáo
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THÔNG TIN
Lớp Giáo Lý
Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu vào tháng 10. Ban
Giáo l{ chưa quyết định sẽ tổ chức học lớp ra sau nhưng xin qu{
phụ huynh ghi danh cho con em để tiện sắp xếp hơn khi biết số em
tham dự. Qu{ vị có thể lấy đơn ghi danh sau các Thánh lễ hoặc yêu
cầu gởi đơn đến nhà—xin liên lạc văn phòng giáo xứ qua email
inquiries@stbernadette.us.

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, lớp đã bắt đầu ngày 4 tháng 10.
Xin liên lạc Thầy Sáu Tom 781.885.1234

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.

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!
Trang 5

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

