Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

T H Ô N G
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Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Năm
Ngày Hiền Mẫu
Lễ Chúa Thăng Thiên
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 13
Ngày 20
Ngày 27

Lễ Việt Nam
Mỗi Chúa Nhật đầu tháng vào lúc 1g chiều ngày 3 tháng
6 năm 2007 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.

Chúc Mừng
Các gia đình có con em đã được Xưng Tội và Rước Lễ lần
đầu ngày 28 tháng 4 năm 2007 tại nhà thờ St Michael:
Aaron Kha Tu, Andre Khoa Tu, Emily Pham,
Hieu Vu, Michael Hoang, Tran Than, Vivian Ha.

Đáp Ca: Lạy Chúa! Ôi Thiên Chúa cao sang, con sẽ ca
tụng danh Chúa đến muôn đời.

Các Bài Đọc Tháng 5
CN
CN
CN
CN

6/5: Cv 14: 20b-26 / Kh 21: 1-5 / Ga 13: 31-33a, 34-35
13/5: Cv 15: 1-3, 22-29 / Kh 21: 10-14, 22-23 /Ga 14: 23-29
20/5: Cv 1:1-11 / Ep 1: 17-23 / Mt 28:16-20
27/5: Cv 2: 1-11 / 1 Cr 12: 3b-7, 12-13 / Ga 20:19-23

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 5-2007
Ý chỉ chung : Cầu cho theo gương Đức Mẹ Maria, mổi Kitô hữu
luôn chú tâm nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình
và biết để cho Lời Chúa hướng dẫn.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho nơi vùng đất truyền giáo thiếu hụt các
nhà đào tạo tốt và sáng suốt trong các đại chủng viện và các học viện
đời thánh hiến.
1. Năm Phụng Vụ:
Năm phụng vụ trong Giáo Hội Công Giáo gồm có 52 tuần lễ.
Gồm có 4 mùa chính và mùa quanh năm.
2. Các mùa Phụng Vụ:
Bốn mùa Phụng Vụ chính là: Mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa
Chay và mùa Phục Sinh. Các mùa đều được bắt đầu bằng Chúa
Nhật thứ nhất.
(Thí dụ: Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng. Chúa nhật thứ nhất lễ
Giáng Sinh. Chúa nhật thứ nhất mùa Chay. Chúa nhật thứ nhất
lễ Phục Sinh). Mùa thường niên hay mùa quanh năm gồm có 34
tuần lễ, bắt đầu vào ngày Chúa nhật gọi là Chúa nhật quanh
năm. (Thí dụ: Chúa nhật 14 quanh năm). Năm Phụng Vụ mới
mắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng. Kết năm Phụng Vụ
bằng Chúa nhật 34 lễ Chúa Kitô Vua.
3. Ngày Phụng Vụ:
Ngày Phụng Vụ trong Giáo Hội bắt đầu từ nửa đêm hôm trước
đến nửa đêm hôm sau. Nhưng ngày lễ Chúa Nhật và lễ trọng
được bắt đầu từ 4 giờ chiều hôm trước gọi là Lễ Vọng. Lễ Vọng
được thay thế cho lễ Chúa Nhật.

1. Phúc Âm có nghĩa là gì?
Theo nguyên ngữ thì Phúc Âm (VN) hay Gospel (Anh ngữ)
hoặc Évangile (Pháp) đều bắt nguồn từ chữ Hy Lạp
"Eugangellion" có nghĩa là "Tin Vui" hay "Tin Mừng", "Good
News".
2. Có mấy Phúc Âm hay có mấy Tin Mừng?
Trong Thánh Kinh, danh từ Phúc Âm thường ở số ít, nghĩa là
chỉ có một Phúc Âm, nhưng được ghi chép và soạn tác dưới
nhiều hình thức khác nhau như:
- "Phúc Âm" (Phil 1, 7)
- "Phúc Âm của tôi" (Rom 1, 16)
- "Tin Mừng của chúng ta" (I Thes 1, 5)
- "Tin Mừng của Ðức Kitô (II Cor 9, 15)
- "Tin Mừng của Thiên Chúa (Rom 1, 1)
- "Tin Mừng vinh hiển (I Tim 1, 1)
- "Tin Mừng hòa bình (Eph 6, 15)
- "Tin Mừng vĩnh cửu" (Khải Huyền 14, 6)
Ngay từ buổi đầu sơ khai, Hội Thánh đã thừa nhận 4 cuốn
Phúc Âm, nghĩa là chỉ có một Phúc Âm nhưng được bốn thánh
sử ghi chép (còn tiếp)

1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư
thái.
4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời
và những đau khổ do sự chết gây nên.
5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và
trong việc làm.
7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù
không có những khích lệ bên ngoài.
8. Hiền Lành. Kìm hãm nóng giận.
9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong
những giao tế với mọi người.
10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong
hành động bền ngoài.
11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.
12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng
không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác
mình và than xác người khác như đền thờ Chúa Thánh
Thần.

Tình Mẹ bao la tợ biển trời
Con thương Mẹ lắm Mẹ yêu ơi
"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười "
ĐÁNH VẦN CHỮ “MẸ”

"M" (million) là hàng triệu thứ mẹ đã cho con,
"O" (old) nghĩa là mẹ sẽ già đi theo năm tháng,
"T" (tears) là những giọt lệ mẹ đổ vì con,
"H" (heart) là trái tim mẹ, ôi quý hơn vàng;
"E" (eyes) là đôi mắt mẹ, với ánh sáng tình yêu lấp lánh,
"R" (right) nghĩa là điều đúng, và mẹ luôn luôn đúng
Đặt tất cả lại với nhau, sẽ thành ("MOTHER") MẸ
Trong từ này, cả thế giới đóng khung!

Theo Sách Tông Đồ Công Vụ (cuốn sách ghi lại các hoạt động
truyền giáo của các Thánh Tông Đồ vào thuở ban đầu của Giáo
Hội), Chúa Giêsu sau khi sống lại, đã hiện ra với các Thánh
Tông Đồ nhiều lần trong vòng “40 ngày” (Cv 1:3) Trong những
lần hiện ra đó, Chúa Giêsu Phục Sinh đã “nói chuyện với các
Ông về Nước Trời”, củng cố đức tin cho các Ông về việc Chúa
thực sự đã sống lại, chuẩn bị tâm hồn các Ông để “đón nhận
Chúa Thánh Thần” và trao cho các Ông nhiệm vụ truyền giáo
“cho đến tận cùng trái đất”. Sau đó Chúa Giêsu đã “lên Trời
trước mặt các Ông” (Cv 1:1-9).
“Chúa Giêsu Lên Trời” chỉ có nghĩa là Ngài không còn hiện ra
với các Tông Đồ nữa; tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn ở cùng các
Thánh Tông Đồ và Giáo Hội Chúa, như lời Chúa đã hứa “Thầy
vẫn còn ở với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế…” (Mat
28:20). Chúa Giêsu vẫn họat động truyền giáo với các Thánh
Tông đồ: “Các Tông đồ ra đi rao giảng các nơi, có Chúa cùng
họat động với các Ông…" (Matcô 16,20…). Chúa Giêsu vẫn là vị
Chủ Chăn Chính của Giáo Hội. Các Đức Giáo Hoàng chỉ là vị
“Đại Diện” (Vicar) của Chúa Giêsu nơi trần gian; nhưng không
“kế vị” Chúa Giêsu. Qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Chúa
Giêsu vẫn rao giảng, ban ơn Thánh hóa chúng ta qua các phép
Bí Tích, ban ơn tha tội, Tế lễ trên Bàn Thờ, nuôi dưỡng chúng ta
bằng Mình và Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Trước
khi “Lên Trời”, Chúa Giêsu đã hứa với các Thánh Tông Đồ là
Chúa Thánh Thần sẽ đến (Cv 1:8; Gn 16:7…). Chúa Thánh
Thần là “Đấng Bảo Trợ” (The Advocate), là “Đấng an ủi” (the
“Paraclete”, “Comforter”).
Đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thần đã hiện
xuống dưới “hình lửa” trên từng Tông Đồ và các Tông Đồ “được
tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần” (Cv 2: 1-4). Ngày đó trùng vào
ngày Lễ Ngũ Tuần. Lễ Ngũ Tuần là Đại Lễ của Do Thái Giáo, vào
đúng vào ngày thứ 50 sau ngày Chúa Giêsu sống lại
(‘Pentecost’ ‘ngày thứ 50); vì thế chúng ta mừng Lễ Chúa
Thánh Thần vào ngày thứ 10 sau Lễ Chúa lên Trời. Lễ Chúa
Giêsu Lên Trời được mừng vào ngày Thứ Năm sau Chúa Nhật VI
mùa Phục Sinh (đúng 40 ngày sau Chúa Nhật Phục Sinh),
nhưng thường được chuyển vào Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh.
Như vậy Lễ Chúa Thánh Thần được mừng vào Chúa Nhật sau
Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh; sau đó chúng ta bước sang Mùa
Thường Niên, chu kỳ II.
Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khởi đầu của
Giáo Hội, ngày “Sinh Nhật” của Giáo Hội, cũng là ngày khởi đầu
công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Ơn Chúa Thánh Thần đã
biến cải các Tông đồ trở nên những người can đảm, những
người thông hiểu Kinh Thánh và nhớ lại các điều Chúa Giêsu đã
giảng dạy. Các Ngài không còn “đóng kín cửa vì sợ người Do
Thái” (Ga 20:19); nhưng bắt đầu rao giảng cho dân chúng đang
tụ họp chung quanh nơi các Ngài ở (Cv 2:14…) và đã có nhiều
người ăn năn sám hối và xin chịu Phép Rửa để gia nhập Giáo
Hội Chúa (Cv 2:41).
Từ ngày đó, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, công cuộc truyền giáo
của Giáo hội tiếp tục phát triển qua thời gian cho đến ngày nay,
và Giáo hội được mở rộng đến các dân tộc (Luca 24:47) để đem
Tin Mừng tình thương và ơn cứu rỗi đến cho mọi người, để “ai
tin thì sẽ được cứu rỗi….” (Matcô 16:15…). Qua các thời gian,
Chúa Thánh Thần vẫn che chở Giáo hội Chúa qua “mọi cơn gian
nan khốn khó!”; qua bao cuộc “bách hại” khủng khiếp.
Ngay từ thuở ban đầu, Giáo hội đã bị “bách hại” mà vị tử đạo
đầu tiên là Thánh Têphanô. Các Giáo hữu đầu tiên đã phải tản
mát đi khắp nơi để bảo vệ đức tin và đi đến đâu lại rao truyền
Đạo Thánh Chúa cho mọi người họ gặp gở hàng ngày; nhờ thế
càng thêm nhiều người được rao giảng Tin Mừng và gia nhập
Giáo Hội Chúa. Đó là phong trào “Diaspora” của người Kytô hữu
thuở Giáo hội lúc ban đầu.
Khi Giáo hội tràn lan đi khắp nơi, tới Thủ đô Rôma thì cuộc bách
hại trở nên dử dội hơn với Néron và nhiều Hòang Đế Rôma

khác, suốt hai ba thế kỷ cho đến năm 313. Trong những cuộc bách
hại đó, từ các vị Giáo Hòang (mà đầu tiên là Thánh Phêrô), các Giám
Mục, và mọi Kytô hữu đều bị lùng bắt và bị hành hạ dã man cho đến
chết, có người bị thiêu sống, có người bị ném cho thú dử ăn thịt nơi
các hý trường tại Rôma. Thánh Phaolô và các Tông Đồ đều bị tử đạo.
Thánh Gioan bị đày ra đảo Patmos . Lúc đó chẳng có một tổ chức
“Nhân quyền”nào, hoặc một tổ chức nào có thể lên tiếng để bênh
vực. Các vua chúa có tòan quyền bách đạo. Các Tin hữu không còn
đường nào trốn chạy, phải vào các Nghĩa trang để đào các hầm mộ
mà trú ẩn trong ngững điều kiện thật khổ sở; đó là các “Catacombes”
đào sâu xuống đất và dài hằng cây số. Các “Hầm Mộ” hiện còn ở
Rôma, mà khách hành hương có thể đến thăm viếng để thấy đức tin
của các tín hữu lúc ban đầu mạnh mẽ như thế nào. Tất cả đều nhờ ơn
Chúa Thánh Thần. Cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần họat động trong
Giáo hội mà dù bách hại tàn bạo như vậy, nhưng Giáo hội tại Rôma
lúc đó không bị tiêu diệt, trái lại vẫn triển nở, vẫn lan tràn đi khắp nơi
cho đến ngày nay. Trái lại các Hòang Đế Rôma cũng như đế quốc
Rôma hùng vĩ như vậy đã tan biến đi, nay chỉ còn là “vang bóng một
thời”.
Ngay tại quê hương Viêt Nam, Giáo hội lúc ban đầu cũng bị các vua
chúa triều Nguyễn bách hại thật tàn bạo và bằng nhiều cách khôn
khéo, như chủ trương “Gia Tô phân sáp…” Tất cả đều nhằm tiêu diệt
Đạo Chúa, dù mới được chớm nở tại quê hương chúng ta. Dầu vậy
Giáo Hội tại Việt Nam cũng đã không bị tiêu diệt, mà vẫn triển nở;
còn các triều đại Nhà Nguyễn đều đã đi vào dĩ vãng.
Nếu không có Chúa Thánh Thần nâng đỡ che chở làm sao Giáo hội
mới chớm nở ở Rôma, ở Việt Nam, và nhiều nơi khác trên thế giới
không bị tiêu diệt dù bị đàn áp tàn bạo như vậy. Những người Cộng
Sản vô thần cũng đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt đức tin của các tín
hữu nơi các nước họ đã chiếm được. Với những tính tóan rất kỷ lưỡng
họ đã tin tưởng mạnh mẻ là Giáo hội sẽ bị họ tiêu diệt mau chóng ở
khắp nơi họ tràn đến; nhưng chế độ Công Sản đã bị sụp đổ ở hầu hết
các nơi; nhưng Giáo hội ở các nơi đó vẫn không bị tiêu diệt mà vẫn
phát triển nhờ Chúa Thánh Thần che chở, giử gìn.
Đạo Thánh Chúa không phải chỉ bị bách hại ở một nơi nào đó, vào
một thời kỳ nào đó, nhưng luôn bị bách hại ở mọi nơi và dưới thật
nhiều hình thức khác nhau do mưu mô của “ma quỷ thế gian” bày đặt
ra vì “bóng tối thì luôn ghét ánh sáng…” Chúng ta hãy luôn cầu xin
Chúa Thánh Thần ngự đến để canh tân thế giới chúng ta, để bảo vệ
nhân quyền và tự do Tôn giáo, “hiệp nhất chúng ta nên một” trong
cùng một gia dinh nhân loại và ban hòa bình cho các tâm hồn , các
gia đình và thế giới chúng ta.
Xin Chúa Thánh thần ngự đến giúp chúng ta là các tín hữu của Chúa,
luôn biết sống làm sao để “làm chứng cho Chúa” bằng chính đời sống
lương thiện, công chính, và hòa hợp, yêu thương đối với mọi ngừơi.
Xin Chúa Thánh thần ngự đến để giúp chúng ta biết đem Tin Mừng
tình thương của Chúa đến cho mọi người chung sống với chúng ta
trong cuộc sống hàng ngày: trong gia đình, trong khu xóm, nơi sở
làm, trường học… Xin Chúa Thánh thần ngự đến để gìn giữ Giáo Hội
qua mọi cuộc bách hại, và gìn giữ chúng ta luôn nắm vững Đức Tin
tinh tuyền giữa bao chủ trương sai lạc của thế giới hôm nay.
Lm Anphong Trần Đức Phương

Tháng Năm về trăm hoa đua nở
Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi
Xin dâng lên Mẹ trên trời
Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.

Tài Chánh 2007
Tháng

Thu

Chi

Tư

$1,113.00
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Cha : Trần Đức Phương

(206)334-8422

Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

754-0865

