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 XXXII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) "Những ai tìm kiếm sự
khôn ngoan, sẽ gặp được nó.”
Bài Ðọc II: 1 Tx 4, 13-14 {hoặc 13-18} "Nhờ Ðức Giêsu,
Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một
với Người".
Bài Phúc Âm: Mt 25, 1-13 "Kia chàng rể đến, hãy ra đón
người" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này:
"Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón
chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn
ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu
theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem
dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều
thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón
người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn
của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan
rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng
em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không
đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà
mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến.
Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào
tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng
đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi".
Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không
biết các ngươi".
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cảnh nào, họ sẵn sàng thắp đèn ra đón chàng rể. Còn các
trinh nữ khờ dại, họ đã phung phí tất cả cho cuộc sống
hưởng thụ. Họ sống trong bừa bãi theo phù vân giả tạo.
Không lo cho ngày mai. Không dự liệu phòng hờ cái gì sẽ
xảy ra.
Mang theo dầu, dầu đây chính là các nhân đức tập luyện
được. Trong cuộc sống đời thường, ai trong chúng ta
cũng phải lo, phải chắt chiu, để dành và dự phòng về
tương lai. Rất ít người trong chúng ta nghĩ đến việc
chuẩn bị cho ngày sau cùng. Đôi khi chúng ta nghĩ có lẽ
chưa xảy ra cho chúng ta. Sự chết còn xa vời.
Chúng ta còn cảm thấy khoẻ khoắn và còn nhiều dự án
chưa xong. Chúng ta không muốn chết và không muốn
nghĩ đến cái chết. Dù rằng hằng ngày, nhiều tai nạn và
chết chóc xảy đến ngay bên. Chúng ta như cứ bình chân
như vại. Hưởng thụ cuộc đời đi kẻo hết.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đừng mải mê hoan lạc
lo tìm tích trữ của thế gian mà quên đi sự sống ngày sau.
Mỗi ngày chúng ta hãy chu toàn mọi việc được trao ban.
Cái gì chúng ta có thể làm được trong ngày hôm nay, hãy
cố gắng hoàn tất. Đừng để cơn giận vần còn lẫn quẩn
trong người chúng ta. Để rồi khi trên giường ngủ, vắt tay
trên trán, trần trọc trong sự bực tức và cay cú khi tìm
vào giấc ngủ. Biết đâu đêm nay Chúa sẽ gọi chúng ta về.
Chi bằng chúng ta hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng để
được ra đi trong bình an.

"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ
nào".

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra giá trị của thời
gian sinh sống. Mỗi phút giây trôi qua là chúng con bước
gần đến cuối đường. Xin cho chúng con biết chuẩn bị
tâm hồn sẵn sàng để đón Chúa trong ngày sau hết.

Ðó là lời Chúa.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Suy niệm: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Nhiều khi chúng ta
thức đó, mà lại không tỉnh. Gần đến cuối năm phụng vụ,
giáo hội có cơ hội nhắc nhở chúng ta về ngày cuối đời.
Chúng ta không biết ngày nào và giờ nào sẽ kết thúc.
Cách tốt nhất là hãy tỉnh thức.
Tỉnh thức như năm trinh nữ khôn ngoan chờ đón chàng
rể. Họ mang đèn và mang dầu theo. Bất cứ trong hoàn
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Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 7/11
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 8/11
9:00AM – Việt
Thứ Hai 9/11
Thứ Ba 10/11
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 11/11
9:00AM – Anh
Thứ Năm 12/11
9:00AM – Anh
6:00PM – Anh
Thứ Sáu 13/11
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 14/11
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 15/11
9:00AM – Việt

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên
Paul Murray (9th Anniversary)
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Thánh lễ
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
Không có Thánh lễ
Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng, TSHT
Edward Daley (6th Anniversary)
Thánh lễ
Thánh Mactinô thành Tua, GM, TSHT
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Giôsaphát, GM, TĐ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Chầu Mình Thánh
Thánh Frances Xavier Cabrini, Trinh nữ
Rose Coachy Mass of Thanksgiving for
Grace Received
Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
Violeta & Olimar Olivenza
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thánh lễ

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

Peter Huynh Truong
CHA CHÁNH XỨ
Time is one of God’s most precious gifts to us. How do we
deal with long delays in life? We are all used to living in the
here and now. Today’s Gospel challenges us to look at life
with a larger vision. There is much more to life than that
which immediately meets the eye. The Church invites us to
ponder the mystery of death often, particularly during the
month of November. What kind of after-life are we
preparing ourselves for? Part of this is to ask, when we
grieve do we do it with hope in the death and resurrection
of Jesus Christ? The here and now is important for the
second coming and we need to be preparing ourselves.
Heaven is not automatic. Salvation is only possible through

Randolph, MA

the death and resurrection of Jesus Christ. How are we
passing this message on to others in word and in deed?
The Catholic Appeal offers us an opportunity to help the
Archdiocese. The Grand Annual offers us an opportunity to
help the parish. Letting the people who represent us know
of how important Pro Life issues are, would be helpful for
the present and the future. Staying in touch with our
friends at this time is important. How are we keeping the
light and flame of faith alive? One of the chief problems
today is that people feel empty. What do we do with our
moments of waiting or delays in our lives? Sometimes
these moments of waiting when not used correctly can be
missed opportunities for good and to experience the Lord.
How do we replenish our spiritual life? How prepared are
we for the coming of Jesus? What do we do with moments
of quiet and stillness? Even when things are delayed it is
always good to be prepared.
November: A time to pray for deceased loved ones: During
the month of November the Church in a special way invites
us to reflect upon the mystery of death. In our tradition we
pray for the dead asking the Lord to raise them in glory.
We pray for the dead because we are told that one does
not automatically get to heaven. Souls in purgatory are
helped by our prayers. It is also good to pray for those who
have no one to pray for them. The Bible lets us know that
salvation is only possible because of the death and
resurrection of Jesus. Holy Communion is a foretaste of
the heavenly banquet.
Thank you: We are in serious need of more volunteers. We
need to be very mindful that those who volunteer are
doing us a great service and we need to help them. 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.
Precautions: In an effort to keep all of us safe please
follow the guidelines and protocols established by the
state of Massachusetts, the town of Randolph and the
Archdiocese of Boston. More than ever we cannot let our
guard down as we see that the numbers of people who are
getting the virus is increasing rather dramatically.
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Chúa Nhật XXXII 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 quý vị liên lạc Cha
Phong để hẹn giờ xưng tội riêng.

QUYÊN GÓP


Quyên góp tuần rồi: $3,671
 Bảo trì hàng tháng: $340
Phụ quyên
Tuần này: Chương Trình Giáo Lý
Tuần sau: Trợ giúp phí năng lượng
Catholic Appeal: Theo thống kê ngày 19 tháng
10, giáo dân Thánh Bernadette hứa đóng góp
$24,017 cho quỹ Catholic Appeal, là 80% chỉ
tiêu và còn thiếu $5,120. Và giáo dân St.
Mary’s hứa đóng góp $16,730 là 60% chỉ tiêu
và còn thiếu $11,224. Xin quý vị rộng lòng
đóng góp, đạt được chỉ tiêu đóng góp là một
việc đặc biệt quan trọng trong năm nay.
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Các lớp học niên khóa 2020-2021 sẽ sớm khai giảng và các em
sẽ được học online. Lớp Rước Lễ Lần Đầu (lớp 1 & 2) và Thêm
Sức (lớp 9 & 10) là chương trình học hai năm. Xin quý phụ
huynh liên lạc văn phòng giáo xứ qua email
inquiries@stbernadette.us để biết thêm chi tiết.

Tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời
Trước đây, vào tháng 11 hằng năm, sách ghi tên Tưởng Nhớ
Các Linh Hồn được để trong nhà thờ để quý vị ghi tên những
người thân yêu đã qua đời. Nhưng vì bệnh dịch, thay vì ghi tên
vào sách, xin quý vị ghi vào các mảnh giấy và cho vào rổ để
trước cung thánh, chúng ta sẽ cầu nguyện cho các linh hồn
này vào mỗi Thánh lễ trong tháng.
Thánh Anphongsô dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn Luyện ngục là
những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin
tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, bởi nếu một linh hồn được
giải thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của ai, linh hồn
được cứu sẽ cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình,
và Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết
Người".

Thánh Lễ Cộng Đoàn
Để việc mở cửa nhà thờ không bị ảnh hưởng, xin quý vị tiếp
tuc đề cao cảnh giác. 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 quý 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). Ngoài ra, cũng có thêm 25 chỗ ngồi dưới hội
trường. 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.
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.

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

