GIÁO XỨ

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

Linh Mục:
Cha Charles Phạm Sinh (Quản Nhiệm)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Antôn Bùi Phong

4:00PMAnh
9:00AMViệt
11:30AMAnh

Cha Chris Palladino

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH)

Thầy Sáu

Thứ Ba, thứ Sáu
9:00AM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

Thầy Thomas P. Burke

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT)

Trưởng Ban Điều Hành:
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

617-955-3289

Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền

575.494.8683

Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà thờ Thánh Bernadette

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

BÍ TÍCH !Không áp dụng trong mùa dịch!
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.

Lễ Hiển Linh

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên
ngươi.”
Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6 "Bây giờ được tỏ ra rằng các
dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa.”
Bài Phúc Âm: Mt 2, 1-12 "Chúng tôi từ phương Ðông
đến thờ lạy Ðức Vua" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong
đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm
đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới
sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi
sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để
triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và
tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất
cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho
biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại
Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã
chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì
ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì
tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ
chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn
kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã
phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra
cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại
cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe
nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy
ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu
lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức
vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và
Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quz gối xuống sụp lạy
Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ
vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời
mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường
khác trở về xứ sở mình.
Ðó là lời Chúa.
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Suy niệm: *...+ Năm xưa, ba nhà đạo sĩ đã tìm gặp Chúa
không phải nơi cung điện nguy nga, nhưng lại là nơi
đồng hoang mông quạnh. Họ đã gặp vị quân vương vừa
mới hạ sinh nơi máng cỏ hôi tanh của đám bò lừa. Họ
đã bái quz trước một hài nhi bé nhỏ con của một gia
đình nghèo khó. Họ đã dâng cho hài nhi những lễ vật
qu{ giá là vàng, nhũ hương và mộc dược, tượng trưng
cho quyền bính của vị quân vương.
Hôm nay, Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng ta qua
tha nhân là hình ảnh của Chúa. Chúa còn hiện diện cách
đặc biệt qua những người nghèo khó, những người già
neo đơn, những người đau yếu đang sống trong cô đơn
tuyệt vọng. Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta dâng cho
Chúa tình yêu hiến thân phục vụ tha nhân một cách
quảng đại. Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta hãy nhận ra
Chúa nơi anh em đang sống bên cạnh chúng ta. Chúa
vẫn mời gọi chúng ta hãy dâng tặng cho Chúa món quà
qu{ hoá nhất chính là tấm lòng biết yêu thương.
Ước gì mỗi người chúng ta biết dâng tặng cho Chúa
món quà của yêu thương để mang lại niềm vui và hạnh
phúc cho tha nhân.
Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN

Thánh Lễ (Việt)

Thứ Bảy 2/1

Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am

4:00PM – Anh
Chúa Nhật 3/1
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh
Thứ Hai 4/1
Thứ Ba 5/1
9:00AM – Anh

7:30PM – Việt
Thứ Tư 6/1
Thứ Năm 7/1
Thứ Sáu 8/1
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 9/1
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 10/1
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh

Thánh Baxiliô Cả và Thánh
Ghêgôriô Nadien, Giám mục, TSHT
Antoine & Suzie Elas
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Thánh lễ
James & Angela Ford
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Không có Thánh lễ
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
Ann, Kevin, Frederick Jr. & Julia
Williams Healing Mass and Special
Intention
Thánh lễ
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
Không có Thánh lễ
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Không có Thánh lễ
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
Susan Kelley & Kathleen D. &
Families, Special Intention
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh
Thanksgiving for Dukens Francois
Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép
Rửa
Thánh lễ
Thánh lễ

QUA BÍ TÍCH THANH TẨY

(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)
www.stbernadette.us/livestream
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba & thứ sáu 9:00am (Thánh lễ cộng đoàn)

Chầu Mình Thánh
Thứ năm 6:00-8:00pm (Anh)
Thứ sáu đầu tháng 7:30pm (Việt)
Nhà thờ Thánh Bernadette

Xưng Tội
Khi cần thiết, xin qu{ vị liên lạc Cha để làm hẹn.

Trong năm 2020 giáo xứ chúng ta có...

xin chúc mừng các em

34 Bí Tích Rửa Tội

Mary Theresa Cash
Michael Eric Connor
Ashley Jean Gilles
Debbie Elizabeth Connors
Noah Gerald Chaneco Le

25 Rước Lễ Lần Đầu

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.

31 Bí Tích Thêm Sức
7 Bí Tích Hôn Phối
Và chúng ta cũng chia buồn tiễn biệt 27 giáo dân
Qua chương trình Outreach của giáo xứ, chúng ta cũng
giúp đỡ được 30 gia đình kém may mắn. Tất cả là do
tấm lòng hảo tâm của quý vị. Xin chân thành
cám ơn!
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Tháng 1—Tháng Kính Danh Thánh
Chúa Giêsu

"Danh huy hoàng, danh từ bi, danh của tình yêu và
quyền thế! Nhờ Ngài mà tội lỗi đã được tha thứ, nhờ
Ngài mà kẻ thù bị chế ngự, nhờ Ngài mà người đau ốm
được lành mạnh, nhờ Ngài mà những ai đang đau khổ
vì thử thách được vững mạnh và phấn khởi. Ngài đem
vinh dự cho những ai có lòng tin, Ngài dạy bảo những
người rao giảng, Ngài thêm sức cho những người lao
nhọc, Ngài duy trì những kẻ chán chường" (Thánh
Bernardine ở Siena).

QUYÊN GÓP


Quyên góp tuần rồi: $3,115
 Quỹ Từ Thiện: $865
 Trợ giúp Trường Công Giáo: $229
Phụ quyên tuần này: Trùng Tu Thánh Đường
Phụ quyên tuần sau: Bảo Trì Hàng Tháng
Lạc Quyên Hằng Năm: Xin chân thành cám ơn qu{ vị
nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng
số ngày 27 tháng 12 là $23,580 từ 103 gia đình giáo
dân. Nếu qu{ vị có khả năng đóng góp trong năm
nay, xin dùng bất cứ phong bì nào và ghi “Grand
Annual” rồi cho vào rổ quyên tiền. Xin chân thành
cám ơn!
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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 25% sức chứa nhà thờ
được sử dụng sẽ không còn ai được vào trong thánh
đường. 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.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các quân nhân thuộc giáo xứ chúng ta: William Asomugha, USN, serving as a Power
Plant Mechanic, NAS Lemoore, California; Xavier Bransfield, Seaman, US Navy, serving in Norfolk, Virginia; Thomas
Brennan, M. Sgt. USMC, serving in Afghanistan; Kevin B. Callahan, Major, US Army, Casey Grindle, USMC, serving
in Camp Pendleton; Christoper Grinnell, ITS3, US Navy, serving in Pearl Harbor, Hawaii; Cornelius Ijezie, Staff
Sergeant, serving in Germany; Peter Roffo, 1st Lieutenant, US Army, serving in Colorado Springs; Kevin M. Ryan,
Major, US Army; James Sferrazza, Technical Sergeant, serving with the AF Reserves at Westover AFB; Justin
Yankauskas, Naval Petty Officer 2nd Class, serving in Norfolk, Virginia.
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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

