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

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

617.910.9113

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 XXXIII Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay
làm việc.”
Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 1-6 "Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ
trộm".
Bài Phúc Âm: Mt 25, 14-30 "Vì ngươi đã trung tín trong việc
nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi " .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:
"Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao
phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc,
người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuz theo khả năng
của mỗi người, đoạn ông ra đi.
"Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm
lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi
được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn
giấu tiền của chủ mình.
"Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi
họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm
nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén
bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người
ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín
trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy
vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén
bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén
bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người
ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín
trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy
vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết
ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không
phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới
đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông". Ông chủ trả lời người ấy
rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt
chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao
bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn
lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho
người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư
dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn
tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối
tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: Tất cả chúng ta đều là những người tôi tớ của Thiên
Chúa, cùng với những nén bạc Ngài đã trao gửi. Những nén
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bạc ấy chính là thân xác và linh hồn, thời gian và tài năng. Nói
tóm lại, là tất cả những gì chúng ta đang có và đang quản l{.
Đúng thế, tất cả không phải là của riêng chúng ta, nhưng là
của Thiên Chúa. Ngài trao gửi và cho chúng ta vay mượn trong
một thời gian nào đó, như lời thánh Phaolô đã diễn tả: Những
sự anh em có, há chẳng phải là đã nhận lãnh hay sao? Và nếu
đã nhận lãnh, thì tại sao anh em lại tự phụ, như không cần
nhận lãnh.
Chính vì thế, chúng ta không được toàn quyền sử dụng đã
đành, mà còn phải chịu trách nhiệm vễ những nén bạc ấy.
Chẳng hạn với thân xác, chúng ta không được ăn uống quá độ,
chè chén say sưa có hại cho sức khỏe, cũng như không được
hủy hoại thân xác mình, hay tự { đi tìm cái chết. Với linh hồn,
chúng ta phải cương quyết chiến đấu, đừng để cho sự sống ơn
sủng mỗi ngày một tàn lụi. Chúng ta phải dứt khoát khử trừ
tội lỗi và làm cho linh hồn mình được hoàn thiện, nhờ Lời
Chúa, nhờ các bí tích và nhờ những tâm tình cầu nguyện gắn
bó mật thiết với Chúa.
Tuy nhiên, điều quan trọng, đó là một ngày kia chúng ta sẽ
phải tính sổ cuộc đời trước tôn nhan Chúa. Chúng ta không
biết sự việc này sẽ xảy ra vào lúc nào. Có thể vào ngày chúng
ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Chỉ một cơn gió
nhẹ cũng đủ kết thúc cuộc đời, để rồi chúng ta sẽ phải đối
diện với lương tâm và với chính Thiên Chúa.
*

...Đã là người thì ai cũng phải chết. Đó là qui luật chung của
muôn đời. Và sau cái chết sẽ là cuộc phán xét. Đây là một cuộc
phán xét thật công bằng và chính xác. Cuốn sổ cuộc đời chúng
ta được mở rộng, trong đó mọi sự đều được ghi chép. Khi vị
thẩm phán ngự tòa, thì mọi bí ẩn sẽ bị lộ ra, không tài nào che
dấu nổi. Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát triển
và sinh lời cho những nén bạc Chúa đã trao gửi, bằng cách
thực hiện những hành động bác ái yêu thương, bởi vì đó chính
là những vị trạng sư âm thầm và không tên, nhưng sẽ bào
chữa cho chúng ta trước tòa án tối cao của Thiên Chúa…
Và sau cùng, bằng cách sử dụng thời giờ một cách đúng đắn,
vì thời giờ của chúng ta đã được cân đo đong đếm. Hãy sử
dụng thế nào để đem lại lợi ích cho bản thân và cho người
khác. Nếu chúng ta quản l{ tốt, chắc chắn chúng ta sẽ không
phải run sợ vào giây phút tính sổ cuộc đời. Trong giây phút
trọng đại này, giây phút có tính cách ấn định số phận đời đời
của chúng ta, mọi bạn hữu, dù thân tình đến đâu chăng nữa,
cũng sẽ lìa bỏ chúng ta, chỉ những việc lành phúc đức mới đi
theo chúng ta mà thôi. (giaophanthaibinh.org)

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN
Thứ Bảy 14/11
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 15/11
9:00AM – Việt
Thứ Hai 16/11
Thứ Ba 17/11
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 18/11
9:00AM – Anh
Thứ Năm 19/11
9:00AM – Anh
6:00PM – Anh
Thứ Sáu 20/11
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 21/11
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 22/11
9:00AM – Việt

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
Paul Murray (9th Anniversary)
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thánh lễ
Thứ Hai XXXIII Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thánh nữ Êlisabet nước Hungari
Thezan & Yolande Cenafils và
Joseph Guerrier & family
Thánh lễ
Thứ Tư XXXIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm XXXIII Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Chầu Mình Thánh
Thứ Sáu XXXIII Thường Niên
James Corrigan (1st anniversary)
Đức Trinh nữ Maria dâng mình
trong đền thờ
Ralph & Mary Vinciguerra
Chúa Giêsu Kitô Vua
Thánh lễ

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

Peter Huynh Truong

Đ

ể cầu nguyện cho đất nước, Thầy Sáu Tom có
dẫn Chuỗi Mân Côi trước tượng đài Đức Mẹ
phía sau nhà thờ (hoặc trong nhà thờ nếu trời mưa)
mỗi ngày lúc 12 giờ trưa. Các quy định về khẩu trang,
giữ khoảng cách,... sẽ được tuân thủ như thường lệ.
Nếu không thể đến nhà thờ, qu{ vị có thể hiệp thông
bằng cách lần chuỗi tại nhà.

CHA CHÁNH XỨ
In today’s Gospel Jesus makes it clear that we are not
to be afraid of the Kingdom of God. During this time of
the pandemic we need to try to stay hopeful. Signs of
the Kingdom of God are already among us. Do we
recognize some of these signs and do these signs give
us anxiety or hope? The readings today are
encouraging us to persevere in our faith, hope and
love. These three theological virtues are qualities that
must be strong in the life of a disciple of Jesus. How
are we using our talents in the service of the Lord?
Using our time, talents, and treasures generates
returns. Love is all about investing our time, talents,
and treasures without counting the cost. Discipleship
is all about how we do use our time, talents, and
treasures each day to build God’s kingdom. How do
we stay motivated to do this and how do we help
others to stay motivated as well? The Gospel today is
encouraging us to look beyond the immediate. We
must work for God’s kingdom with justice,
compassion, mercy and concern for others.
Perseverance and endurance are necessary for the
future as well. With this in mind do we continue to
pray for our loved ones who have gone home to the
Lord as well as those who have no one to pray for
them? Do we pray for each other? We can make a
difference witnessing to Jesus in a world of confusion.
When we extend love to others, both the person
receiving a gift of love and us as the givers benefit
from such an action. We know that when we show
acts of kindness and love we are being faithful to
God’s wishes for us and faith-filled. In the end the
faithful will be united with God as God’s gift of
everlasting life is for those who are faithful to God.
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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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 cần thiết, xin qu{ vị liên lạc Cha Phong để
hẹn giờ xưng tội riêng.

QUYÊN GÓP


Quyên góp tuần rồi: $3,156
 Chương Trình Giáo L{: $276
Phụ quyên
Tuần này: Trợ giúp phí năng lượng
Tuần sau: Nữ Tu Sĩ Hưu Trí
Catholic Appeal: Theo sổ sách 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 qu{ 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 khai giảng vào tháng 12
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
qu{ 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
Để tưởng nhớ người thân yêu đã qua đời, xin quý vị ghi tên các
linh hồn vào các mảnh giấy và cho vào rổ ở 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 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). 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.
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.
Giáo xứ đang rất cần thêm thiên nguyện viên để giúp đỡ trong
các Thánh lễ. Xin quý vị liên lạc với các thành viên Ban Mục Vụ
nếu có thể đóng góp. Xin cám ơn.

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

