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Lễ Việt Nam
Lễ Chúa Nhật lúc 1g chiều ngày 4 tháng 2 sẽ do Cha
Trần Đức Phương chủ tế tại nhà thờ Westside.
Niên Liễm 2007
Vì vật gía tăng, bắt đầu từ năm nay xin qúi vị vui lòng
đóng niêm liễm $30/một năm thay vì $20 như trước đây.
Quỹ Trùng Tu Cơ Sở cho St Michael
Để tỏ lòng biết ơn giáo xứ St Michael, bắt đầu từ tháng
1/2007 đến tháng 1/2010 (3 năm), chúng ta sẽ trích ½
số tiền thu được trong mỗi Thánh Lễ đễ đóng góp vào quỹ
tái thiết cơ sở của St Michael (Fund Raising Campaign).
Xin quí vị rộng tay đóng góp.

Nếu Quí Vị Không Có Điện
Không đốt than củi hoặc dùng máy phát điện chạy
bằng xăng trong nhà, kể cả nhà đậu xe. Không bao
giờ nên dùng bếp lò đun ga để sưởi ấm nhà. Không
dùng lò sưởi chạy bằng khí ga hoặc kerosene trong
các phòng khép kín. Các chất này tạo ra khí carbon
monoxide gây chết người và đã gây tử vong cho nhiều
người kể từ cơn bão trong tháng 12 vừa qua.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi số 1-800-222-1222.

WASHINGTON (CNS) – Cơ quan tin tức Công Giáo Hoa Kỳ CNS đã
thực hiện cuộc thăm dò dư luận trong giới Công Giáo để tìm hiểu
xem tin tức nào và nhân vật nào đã gây được sụ chú ý nhất trong
năm
Theo kết quả được công bố thì người Công Giáo Hoa Kỳ đã chọn tin
tức liên hệ giữa Hồi Giáo, Giáo Hội Công Giáo và xã hội nói chung là
tin tức tôn giáo nổi bật nhất trong năm 2006.

Thiên Chúa đã chọn
nên một người giữa
Mẹ là người cưu
dục, tác thành cho
mang, sinh dưỡng,
Giêsu
là
Thiên
Thiên Chúa. Ðó là
khi
nói
đến
Nội Dung Tín Ðiều

Tước hiệu Mẹ Ðức Chúa Trời bao hàm những gì?
Sau đây là lời công bố của Công Ðồng Ephêsô năm 431:
"Các nghị phụ không ngần ngại gọi Ðức Trinh Nữ Maria là "Mẹ Ðức
Chúa Trời". Không phải vì Mẹ đã sinh hạ thiên tính của Ngôi Lời
Thiên Chúa. Mà vì nhờ Mẹ mà Ngôi Lời Thiên Chúa mang một
thánh thể với một linh hồn có trí năng mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã
kết hiệp với trong một Ngôi duy nhất khi sinh hạ trong thể xác.
Nếu ai không tuyên xưng rằng Thiên Chúa chính là Emmanuel và
vì thế, Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, kẻ ấy bị vạ tuyệt
thông. Vì Ðức Mẹ đã sinh hạ "Ngôi Lời hóa thành nhục thể" khi
ban đời sống thể xác". (Công Ðồng Ephêsô).
Thánh Truyền xưa nay vẫn liên kết ba giáo điều sau đây: Chúa
Giêsu là Thiên Chúa - Vậy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa - Nhưng vẫn
đồng trinh tuyền vẹn.
Và tín điều đó Công Ðồng long trọng tuyên bố bao hàm những
điểm sau đây:
1. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ sinh ra bản tính
Thiên Chúa mà là Mẹ một người Con chính là Thiên Chúa.
2. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ của một người
con đã kết hợp với Thiên Chúa hay là đã trở nên Thiên Chúa, mà
là Mẹ của Ðấng là Thiên Chúa từ thuở ban đầu.
3. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải chỉ là Mẹ sinh hạ thể
xác Ðức Giêsu mà thôi, mà là Mẹ của Ðấng đã mặc lấy thân xác
nơi Mẹ, là Ðấng có trước Mẹ là Chúa Giêsu.
Ðó là ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Mẹ sinh con mà vẫn còn
đồng trinh: Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu và Mẹ là Mẹ Ngài, Con
Thiên Chúa nhập thể mà Mẹ đã sinh ra mà vẫn còn đồng trinh
toàn vẹn.
Theotokos. Maria là Mẹ Thiên Chúa. (Linh Mục Hồng Phúc, CSsR)

Được xếp hạng tin quan trọng thứ hai trong các tin tức tôn giáo tại
Hoa Kỳ là vấn đề di dân bất hợp pháp mà đa số là người Mễ Tây Cơ
vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Về vấn đề này Hội Đồng Giám Mục Hoa
Kỳ, các nhà thờ, các địa phận tại các tiểu bang sát ranh giới với Mễ
Tây Cơ đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ người di dân bất hợp pháp,
yêu cầu cho họ được hưởng quy chế nhân đạo.

Maria hỡi! nghe con nói khẽ
Mẹ cao sang xinh đẹp vô cùng!
Ánh quang choáng ngợp Thiên cung
Muôn vàn Thần Thánh ngàn trùng kém xa.

Tin quan trọng hàng thứ ba là chiến tranh Iraq và Hoa Kỳ được báo
chí Công Giáo nhắc đến nhiều Về nhân vật nổi tiếng nhất trong các
bản tin tôn giáo là ĐGH Bênêđictô XVI trong vụ bài diễn văn của
Ngài về Hồi Giáo đọc tại Regensburg, Đức. Nhân vật được xếp hạng
hai là Tổng Thống Hoa Kỳ G. W. Bush và thứ ba là Đức Cha S.
Skylstad của giáo phận Spokane, bang Washington, được bầu làm
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
v

Đây là cuộc thăm dò lần thứ 45 của cơ quan thông tấn Công Giáo
CNS. Lần thăm dò đầu tiên diễn ra vào năm 1962 lúc đó biến cố
Công Đồng Vatican II được bầu là tin tức quan trọng nhất trong
năm. Năm ngoái, tin về ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế được chọn là tin
quan trọng nhất trong năm.
Nguyễn Long Thao

Maria là Mẹ để nhờ Mẹ trở
loài người chúng ta.
mang, sinh dưỡng, giáo
con. Mẹ Maria đã cưu
giáo dục, tác thành Chúa
Chúa, thì Mẹ đã trở nên Mẹ
điểm chính yếu và căn bản
MẹMaria.

Chúa đặc tuyển Mẹ là Thiên Mẫu
Để dưỡng nuôi Thánh Tử Giêsu
Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ hiền từ
Mẹ nguồn ơn phúc hộ phù dương gian!
Mang tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp
Để muôn người chạy đến kêu xin
Cho con hiến trọn niềm tin
Nguyện dâng hồn xác, đáp tình Mẹ yêu!
(vô danh)

Suy Niệm Lễ Hiển Linh 7-1-07
Cuối Năm Tính Sổ Lời Nói
Kinh “Sám hối” có câu: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư
tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”.
Câu vắn tắt trên đây là một sơ đồ giúp chúng ta nhìn vào để tự kiểm tra
chính mình. Sơ đồ gồm bốn lãnh vực: Tư tưởng, lời nói, việc làm và
những điều thiếu sót.
Lãnh vực nào cũng kêu gọi chúng ta dừng lại để xét mình. Nhưng thời
nay, lời nói là một lãnh vực có nhiều bùng nổ nhất, nên lãnh vực này cần
phải xem xét ưu tiên.
Lời nói ra.
Lời nói ra cũng được hiểu là lời viết ra. Nó diễn tả con người. Nên ít nhất
nó phải mang tính người. Tính người có nhiều yếu tố: Như tự thức, tự
chọn, tự lập, tự tin, tự giác, tự do. Mỗi yếu tố đều mang nhiều trình độ
khác nhau. Từ thấp tới cao. Từ ấu trĩ tới trưởng thành. Từ yếu kém đến
mạnh mẽ, kiên định. Trong yếu tố nào và với trình độ nào, lời nói ra cũng
phải được kiểm nhận bởi tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng.
Vì tự trọng và có trách nhiệm, người nói sẽ cố gắng nói những lời có nội
dung
tốt,
với
hình
thức
tốt
và
do
động
lực
tốt.
Nội dung tốt là chân thiện mỹ. Ba thứ này là biển cả mênh mông. Phải nói
sao cho đúng. Ít ra cũng phải có những dự phóng dè dặt và những đợi
chờ. Cho dù thực sự nói đúng, thì cũng vẫn phải khiêm tốn nhận rằng:
Phần đúng đó vẫn chỉ là phần cực kỳ nhỏ bé đối với toàn bộ chân thiện
mỹ. Phương chi lại nói sai. Khi chân thiện mỹ ở trong một con người cụ
thể, dù họ là ai, họ cũng vẫn là một bí nhiệm có quyền được kính trọng.
Không ai khám phá hết được bí nhiệm đó. Chỉ Thiên Chúa rõ. Chớ nói sai,
hại người. Kẻo người chưa bị hại, thì mình đã bị hại, vì mắc tội với Chúa
và với người.
Tại Việt Nam, thời gian này đang sôi nổi các lời nói. Xem kỹ, thì thấy làn
sóng sôi nổi này có những nội dung mới, những hình thức mới, những
động lực mới. Tôi có cảm tưởng là không phải tất cả các thứ mới đó đều
tốt. Nhưng sẽ rất công bằng nếu nhìn nhận rằng: Trong những thứ mới
đó, nhiều thứ phải được kể là rất tốt. Và như vậy, tôi cũng như mọi người
nên xét mình: Thời gian một năm qua, trong lãnh vực lời nói, chúng ta
thực sự có đóng góp được cái gì mới thực sự tốt đẹp cho cộng đoàn, cho
Hội Thánh và Tổ Quốc Việt Nam không?
Lời không nói ra
Bên cạnh những lời nói ra còn có những lời không nói ra. Loại lời này giữ
một vai trò không nhỏ trong lãnh vực lời nói. Trong nhiều trường hợp,
những lời không nói ra lại đi sâu vào lòng người hơn là những lời nói ra.
Thí dụ bầu khí văn hoá, tôn giáo. Bước vào một tịnh thất, tịnh xá, tôi cảm
được một bầu khí tịnh tu. Bầu khí tịnh tu là một lời không nói ra. Nhưng
nó lại nói rất sâu về đời sống nội tâm.
Những khám phá.
Khi xét mình trong lãnh vực lời nói như vừa trình bày, tôi khám phá thấy
nhiều sự thực mới.
Sự thực mới là tính cách đối thoại trong lời nói. Nói là vì đã lắng nghe. Có
những lời nói của bao người đã lọt vào tai tôi và đã chìm xuống lòng tôi.
Sau khi được nội tâm hoá, chúng trở nên mới, để rồi trở thành lời mới. Cái
mới này kêu gọi cái mới khác, làm cho vai trò lời nói thêm chất lượng
trong đối thoại, để đối thoại là cùng nhau tìm đi lên.
Sự thực mới là tính cách thông tin của lời nói. Nói là vì muốn chia sẻ. Chia
sẻ những cái mới, để gắng tái đào tạo chính mình và để cấu trúc lại hệ
thống giá trị. Khi chia sẻ, lời nói ra cũng như lời không nói ra rất muốn hội
tụ tâm tình biết ơn, lòng kính trọng và niềm cậy trông.
Nhưng trên thực tế, tôi khám phá thấy những giới hạn của mình. Nhiều
giới hạn khiến mình phải bàng hoàng, lo sợ.
Khám phá quan trọng nhất là thấy được phần nào khả năng quí giá của lời
nói. Mong manh như tia sáng, nhưng lời nói có thể chuyên chở những giá
trị vô giá. Nhẹ nhàng như sợi gió, nhưng lời nói có thể làm nên chiếc cầu
nối lại những vực thẳm tâm hồn. Thoang thoảng như hương hoa, nhưng
lời nói có thể gợi tìm về cõi hạnh phúc vô tận đời sau.
Cuối năm tính sổ lời nói, tôi nhớ lời thánh Phaolô dạy: “Cái mà con gieo,
sẽ phải chết đi mới được sống” (1Cor 15,36). Tôi hiểu là những gì tôi gieo
bằng lời nói sẽ phải trút bỏ đi những gì là của tôi, để rồi nhờ ơn Chúa,
chúng sẽ nhận được sự sống mới với hình dạng mới, hợp thánh ý Chúa
hơn.
Trong tâm tình sám hối và tạ ơn, tôi nhìn lên Chúa và âm thầm nói với
Người: Thánh ý Người là gia nghiệp đời con. (Đức Cha Bùi Tuần)

* Mọi đóng góp ý kiến, bài vở.

Xin Email về cdmartinbanbientap@gmail.com

Lạy Chúa,
Chúa luôn đổi mới mọi sự để chúng con được sống và sống
hạnh phúc. Trong tháng đầu tiên trong năm mới này xin Chúa
cho con:





Một nhãn quan mới để con nhận ra Chúa nơi anh chị em con
để con kính trọng và yêu thương tránh được những lời phẩm
bình hấp tấp khắc nghiệt làm tổn thương hòa khí giữa chúng
con.
Một quả tim mới với lòng bao dung và kiên nhẫn xua đuổi
được mọi giận hờn, lo mất đi sự bình an mà Chúa cho con.
Một tâm tình mới để tín thác trọn vẹn vào tình Chúa yêu con
và con đường Chúa muốn con đi. Xin Chúa hướng dẫn con
và đồng hành cùng con nhất là những lúc con phân vân
không dám thực hiện điều con mong ước, ngần ngại khi
không dám dấn thân.

Con dâng lên Chúa những lời cầu xin này trong niềm cậy trông
vào quyền năng vô biên của Chúa, không sự gì mà Chúa không
làm được kể cả tạo dựng một trời mới đất mới.
Xin giúp con đổi mới và chỉ dạy con. Amen. (vietcatholic.net)

Ngày lễ Chúa chịu phép rửa cho chúng ta hiểu rõ hơn về mầu
nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Đức Giêsu đã xuống thế làm người.
Người chấp nhận từ giã cuộc sống âm thầm lặng lẽ tại Nadarét,
sẵn sàng đón nhận tội lỗi của chúng ta vào nơi mình, trở thành
tội nhân. Qua phép Rửa Người biến đổi chúng ta thành tạo vật
mới. Chúng ta tự hỏi: Tôi là ai mà được Thiên Chúa ưu ái đoái
hoài tới?
Phép Rửa nói với chúng ta rằng: Con cái do cha mẹ sinh ra
nhưng không hoàn toàn thuộc về cha mẹ, bởi vì chúng ta còn là
con cái của Thiên Chúa. Cha ông mình đã nói rất chí lý: "Cha
mẹ sinh con, trời sinh tính". Không ai có thể tự nắm giữ vận
mệnh của mình. Số phận của mỗi người đã được bàn tay đầy
yêu thương quan phòng của Thiên Chúa an bài. Chúng ta tin
rằng, con người do Thiên Chúa tạo dựng, mỗi người được Thiên
Chúa trao cho một số khả năng và một sứ mạng. Với ơn Chúa
giúp con người có thể dùng khả năng của mình để chu toàn sứ
mạng đã được giao phó cho mình.
Mỗi biến cố xảy tới là một lời mời gọi chúng ta nhớ đến thân
phận của mình sau khi chịu phép Rửa, mời gọi chúng ta nhìn lại
con người của mình và canh tân đời sống. Khi ý thức được mình
là ai thì chúng ta mới biết sống sao cho phù hơp với ý muốn
của Thiên Chúa. (vietcatholic.net)



Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng
với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên
của mình. (Thánh Ambrose)



Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự
nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những
lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên
thu hoạch được rất nhiều hiệu quả. (Thánh Phanxicô Xavier)



Trong lòng của chúng ta đều có ghi khắc luật đức ái của
Chúa Thánh Thần, luật này sẽ là căn nguyên hành sự suốt
đời của chúng ta. (Thánh Ignatius)

Tài Chánh 2006
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Cha : Trần Đức Phương

(206)334 -8422

Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

754-0865

