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.

Chúa Nhật IV Thường Niên

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Ðnl 18, 15-20 "Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và
Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người.”
Bài Ðọc II: 1 Cr 7, 32-35 "Người nữ đồng trinh lo lắng
việc Chúa, để nên thánh.”
Bài Phúc Âm: Mc 1, 21-28 "Ngài giảng dạy người ta như
Ðấng có uy quyền" .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ðến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào
giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý
của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy
quyền, chứ không như các luật sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế
ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có
chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt
chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của
Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và
ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét
một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh
ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới
ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô
uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền
đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ
Galilêa.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: *…+ Đời sống đạo đức đang suy đồi khủng
khiếp. Ma quỷ xem ra rất tinh khôn. Nó không xuất hiện
với hình dáng vừa có sừng lại vừa có đuôi, vừa đen đủi
lại vừa xấu xí, đáng sợ. Nếu thế thì ta sẽ nhận ra nó, và
nó chẳng bao giờ cám dỗ được ta. Ma quỷ thường xuất
hiện dưới những hình dáng bên ngoài xinh đẹp, hấp
dẫn. Nó âm thầm len lỏi vào tận đáy tâm hồn, khơi lên
những làn sóng chia rẽ, ganh ghét, thù hận, bất hòa. Nó
kích thích lòng tham lam vô đáy, đưa ta đến chỗ trộn
cắp, kiện cáo và tranh giành. Nó khơi dậy thói kiêu căng,
lòng tự ái để ta ham hố vinh quang và quyền lực. Nó
vuốt ve thói ích kỷ để xúi giục ta chỉ nghĩ đến bản thân
mình, làm ngơ trước những nhu cầu của người khác.
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Nhất là nó lừa gạt ta để ta coi thường tội lỗi, và mất ý
thức về tội.
Vậy, làm sao để xua đuổi, để diệt trừ quyền lực của nó
ra khỏi cuộc sống này? Ta không thể tưới xăng đốt nó,
vì không có thứ lửa nào có thể đốt cháy nó được. Ta
cũng không thể dùng bom đạn, vũ khí hoá học, để tiêu
diệt nó vì nó là loài vô hình. Chỉ có phương thế duy nhất
để tẩy trừ nó ra khỏi cuộc sống và tâm hồn con người là
cậy nhờ vào lời quyền năng của Thiên Chúa.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu chỉ
cần nói một lời vắn gọn: “Hãy im đi và ra khỏi người
này”, lập tức thần ô uế tuân lệnh và xuất ra khỏi người
bệnh. Như vậy, chỉ có lời quyền năng của Chúa Giêsu
mới có thể đẩy lùi quyền lực ma quỷ và xua trừ chúng
ra khỏi cuộc sống và lòng người.
Xin cho chúng ta hiểu rằng theo ma quỷ là đi vào sự
chết. Không thể có hạnh phúc nếu quay lưng lại với
Thiên Chúa. Ước gì chúng ta luôn tỉnh táo để từ khước
những ảo ảnh phù vân mà ma quỷ bày ra lôi cuốn. Ước
gì chúng ta đừng bao giờ thất vọng trước những cám
dỗ liên tục của ma quỷ nhưng luôn biết trông cậy vào
ơn Chúa để xua đuổi những ước muốn tầm thường và
tội lỗi ra khổ tâm trí và cuộc đời chúng ta. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN

Thánh Lễ (Việt)

Thứ Bảy 30/1
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 31/1
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh

Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am

Thứ Hai 1/2
Thứ Ba 2/2
9:00AM – Anh
7:30PM – Việt
Thứ Tư 3/2
Thứ Năm 4/2
Thứ Sáu 5/2
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 6/2
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 7/2
9:00AM – Việt
11:30AM – Anh

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên
James Corrigan
Chúa Nhật IV Thường Niên
Thánh lễ
Ruben & Susana Chaneco và
Elmer Laureta
Thứ Hai Tuần IV Thường Niên
Không có Thánh lễ
Dâng Chúa Trong Đền Thờ
Emmanuel & Veronica Agen
(Mass of Thanksgiving)
Thánh lễ
Thứ Tư Tuần IV Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thứ Năm Tuần IV Thường Niên
Không có Thánh lễ
Thánh Agata, Trinh nữ, Tử đạo
Các Linh Hồn xin lễ đời đời
Thánh Phaolô Miki và Các Bạn,
Tử đạo tại Nhật Bản
Adeline & Herman Titus
(Birthday Blessings)
Chúa Nhật V Thường Niên
Thánh lễ
Joseph Slapak (30th Anniversary)

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

Ruben & Susana Chaneco
& Elmer Laureta

(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 quý vị liên lạc Cha để làm hẹn.

PHÂN ƯU
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho
linh hồn của

Victor A. Fontes
được yên nghỉ muôn đời.

Chúc Lành Cổ Họng
Vào các Thánh lễ ngày 6 & 7 tháng 2,
Linh mục sẽ làm nghi thức chúc lành cổ
họng.
Theo truyền thuyết, khi Thánh Blaise
bị bắt giam vì đức tin, ngài đã chữa
cho một cậu bé bị hóc xương cá ở cổ
họng hầu như không thở được lành
bệnh trở lại.
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Chúa Nhật IV Thường Niên

Lớp Giáo Lý
Giáo xứ có tổ chức các lớp giáo lý từ
1 đến Thêm Sức. Và năm nay các em
học online vì lý do dịch Covid.
Nếu có con em đang trong độ tuổi từ
lớp 1-10 (hoặc đủ điều kiện để chuẩn
bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức), xin mời quý vị ghi
danh cho lớp giáo lý cho các em
Để ghi danh, quý vị có thể liên lạc văn phòng giáo xứ
781-963-1327 hoặc email office@stbernadette.us
hoặc liên lạc cô Huyền ngo.h@stbernadette.us

Tìm Hiểu Ơn Gọi Linh Mục
dành cho nam độc thân từ 18 tuổi trở lên

Thông tin về các buổi Tĩnh tâm hằng năm do Vocation
Office của Tổng Giáo Phận tổ chức cho những ai muốn
tìm hiểu về ơn gọi Linh mục như sau:
Từ 18-30 tuổi
Từ thứ sáu, ngày 19 tháng 2, 2021 đến Chúa Nhật,
ngày 21 tháng 2, 2021 tại Betania II Spiritual Life &
Marian Center, Medway và St. John’s Seminary,
Brighton.
30 tuổi trở lên
Từ thứ sáu, ngày 19 tháng 2, 2021 đến Chúa Nhật,
ngày 21 tháng 2, 2021 tại Pope St. John XXIII National
Seminary
Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại
https://www.vocationsboston.org/events
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THÔNG TIN
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bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải theo chỉ dẫn
Ngoài ra, cũng có thêm 25 chỗ ngồi dưới hội trường.
để rời khỏi nhà thờ ngay sau Thánh lễ kết thúc. Quý vị nào
Không có bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải
lớn tuổi hay có bệnh nền được khuyến khích ở nhà. Đức
theo chỉ dẫn để rời khỏi nhà thờ ngay sau Thánh lễ kết
Hồng Y Sean tiếp tục miễn bổn phận ngày Chúa Nhật cho
thúc. Quý vị nào lớn tuổi hay có bệnh nền được khuyến
các tín hữu. Xin quý vị đọc thêm thông tin trong thư của
khích ở nhà. Đức Hồng Y Sean tiếp tục miễn bổn phận
Ban Mục Vụ tại thanhbernadette.com.
ngày Chúa Nhật cho các tín hữu. Xin quý vị đọc thêm
Worldwide
Encounter
has
thông tin trong thưMarriage
của Ban Mục Vụ
tại
thanhbernadette.com.

gone "Virtual"!

To support married couples during this time of social
distancing, Worldwide Marriage Encounter is sponsoring
virtual marriage experiences. Some are on weekends and
some span multiple weeks on a given weekday. Couples
will explore their individual personality styles, improve
listening and communication skills, understand God’s plan
for their marriage, and learn how to keep their
relationship a priority.
Registration is limited and a $100 application fee is
required. For more information or to apply, call at or visit
them at https://wwmema.org/.
“This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at
hand. Repent, and believe in the gospel.”
Bring your marriage to its fullest.

QUYÊN GÓP


Quyên góp tuần rồi: $1,802
 Trợ giúp phí năng lượng: $432
Phụ quyên tuần này: Không có phụ quyên
Lạc Quyên Hằng Năm: Xin chân thành cám ơn quý vị nào đã đóng góp vào quỹ Lạc Quyên Hằng Năm, tổng số ngày 24
tháng 1 là $31,300 từ 134 gia đình giáo dân. Nếu quý 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 hoặc gởi đến văn phòng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn!
Trang 4

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

