Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

T H Ô N G

B Á O

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Bảy
Lễ Thánh Thomas Tông Đồ
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ
Lễ Thánh Joachim và Ann, thân
phụ mẫu Đức Mẹ

Ngày 3
Ngày 4
Ngày 25
Ngày 26

Lễ tháng 8 và Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ
vòng quanh nhà thờ vào lúc 1g chiều ngày 5 tháng
8 tại nhà thờ Westside.
Phúc Âm, Bài Đọc và Suy Niệm hàng tuần
bằng tiếng Việt tại mỗi thánh lễ Chúa Nhật – (để
bên cạnh tờ thông tin của Saint Michael trước nhà
thờ), xin quí vị mang về đọc.
Chầu Mình Thánh Chúa
vào mỗi chiều thứ Bảy từ 2pm – 3pm tại Nhà
Nguyện bên cạnh nhà thờ St Michael Downtown.
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.
Hộp Thư Xây Dựng
Nếu quí vị có ý kiến xây dựng xin viết và bỏ vào hộp
thơ xây dựng ở cuối nhà thờ.
Trừ Thuế
Nếu quí vị cần giấy chứng nhận số tiền qúi vị ủng hộ
cho cộng đoàn để được trừ thuế, xin gặp BĐH.

Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo
toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy
hạnh phúc và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được
nguồn vui.
Đáp Ca:

Các Bài Đọc tháng 7
CN
CN
CN
CN
CN

1/7:
8/7:
15/7:
22/7:
29/7:

1 V 19, 16b 19-21/ Gl 4, 31b-5, 1.13-18/ Lc 9, 51-62
Is 66, 10-14c / Gl 6, 14-18 / Lc 10, 1-9 or 1-12. 17-20
Đnl 30, 10-14 / Cl 1, 15-20 / Lc 10, 25-37
St 18, 1-10a / Cl 1, 24-28 / Lc 10, 38-42
St 18, 20-32 / Cl 2, 12-14 / Lc 11, 1-13

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 7-2007
Ý chỉ chung: Cầu cho mọi công dân được dịp, riêng và
chung, tích cực tham gia vào đời sống và việc quản lý
công cộng.
Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho mọi Kitô hữu, ý thức về nghĩa
vụ truyền giáo của mình, biết giúp đỡ cách hữu hiệu các
người dấn thân trong việc truyền bá Tin Mừng cho các dân
tộc.

Văn hào kiêm triết gia nổi tiếng người Ấn Độ Rabindranath
Tagore đã viết như sau:
“Trên bàn tôi là một sợi dây Guitar, tôi xoay nó qua lại theo
các chiều khác nhau, nó không bị ràng buộc chi cả. Vì nó
được cuộn tròn nên khi tôi xoắn đầu này thì đầu kia cũng
bật dậy, sợi dây dẫy nẩy trong tay tôi, mà chẳng phát ra
một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc
nó vào chiếc đàn Guitar, hai đầu bị gắn chặt để sợi dây
căng thẳng, rồi với đầu ngón tay, tôi gẩy nhẹ vào sợi dây
và lạ thay một âm vang nổi lên hầu như du dương. Đây
chính là lúc sợi dây được tự do để tạo nên nốt nhạc.
Cũng thế, trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã
xoài trên mặt đất, nhiều khi lá bị héo úa dập nát. Nhưng
nếu cây được cột vào một cọc dựng đứng, mọi phần tử của
cây được phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều
bông trái. Chính vì bị ràng buộc mà cây đã có nhiều triển
vọng sinh hoa kết quả.
Ràng buộc là một sự cần thiết. Sợi dây Guitar chỉ tạo ra âm
nhạc khi nó gắn bó với cây đàn, cây cà chua chỉ sai trái khi
được nương tựa vào cây cọc nâng đỡ. Trần gian này không
có tự do hoàn toàn, cũng chẳng có ai có quyền lợi tuyệt
đối. “Không ai là một hòn đảo”. Trái lại, mọi người phải liên
đới với nhau, hành động của người này ảnh hưởng tới công
việc của người kia. Vì thế, muốn hưởng tự do của mình, ta
phải tôn trọng tự do kẻ khác. Nói cách khác, tự do của mỗi
chúng ta ràng buộc lẫn nhau.
Là Kitô hữu, sự ràng buộc này còn chặt chẽ hơn nữa, vì
chúng ta là con một Cha. Chúng ta có bổn phận yêu
thương, giúp đỡ lẫn nhau; chúng ta phải nhường nhịn và
tha thứ cho nhau; đồng thời cùng hợp lực chống lại cám dỗ
của sa tan luôn rình rập gây chia rẽ và xúi ta phạm tội,
nhất là phải chấp nhận hy sinh từ bỏ tính ích kỷ để chăm lo
cho nhau như lời Chúa Giêsu đã phán: “Nếu hạt lúa mì có
mục nát đi trong lòng đất thì mới trổ sinh nhiều bông hạt”
(x Ga 12.24).
Chúa Cứu Thế chính là tấm gương tuyệt hảo về sự từ bỏ
chính mình để lo cho hạnh phúc của con người. Tác giả thư
Do Thái đã viết: “Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải
qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi
chính bản thân mình đã tới mức thập toàn, Người trở nên
nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục
người” (Dt 5,9).
Lạy Chúa, con sẽ hoàn toàn vô dụng khi sống xa cách
Chúa. Như cây đàn Guitar, con chỉ vang lên bài ca tôn
vinh khi con kết hợp cùng Chúa mà thôi. Xin thên ơn
can đảm để con dám từ bỏ chính mình mà sống theo
thánh ý Chúa. Xin đừng để con lìa xa Chúa
bao giờ. Amen!
Thiên Phúc

1. Phúc Âm được viết bằng ngôn ngữ nào?
Cả bốn Phúc Âm được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng
cũng có giả thuyết cho có Phúc Âm được viết bằng tiếng
Aram
(Do Thái) nhưng đã bị thất lạc.
2. Phúc Âm nhất lãm gồm những cuốn nào?
Gồm Phúc Âm của Thánh Marcô, Luca và Matthêu.

Đi theo Chúa phải trọn tình,
Dốc lòng dứt khoát quên mình kiên tâm.
Dù gian nan, dẫu dập bầm,
Con đường chọn, biết chẳng lầm vững tin.
Chúa Nhật 14 Thường Niên C - Ngày 8-7-2007

3. Tại sao gọi là Phúc Âm Nhất Lãm?
"Nhất Lãm" nghĩa là có cùng một cái nhìn. Ngoài những
cá biệt, Thánh Marcô, Luca và Matthêu đều dùng một
nguồn giống nhau. Trong khi đó Phúc Âm của Thánh
Gioan mang những sắc thái cá biệt. Các nhà thánh kinh
gọi nguồn chung ấy là "Q", từ tiếng Ðức "Quelle" có
nghĩa là nguồn.
4. Những biểu tượng của mỗi thánh sử là gì?
 Mỗi thánh sử đều có biểu tượng riêng là bốn sinh vật
mà sách Khải Huyền chương 4 câu 7 Thánh Gioan nói
tới.
 Sinh vật thứ nhất giống như sư tử (biểu hiệu cho
Marcô)
 Sinh vật thứ hai giống như bò tơ (biểu hiệu của
Matthêu)
 Sinh vật thứ ba như mặt người (biểu hiệu của Luca)
 Sinh vật thứ tư giống như phượng hoàng (biểu hiệu
của Gioan)

1. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức tin
nhưng bạn có thể là chứng nhân của đức tin
2. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức cậy
nhưng bạn có thể mang tin tưởnng đến cho tha
nhân
3. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức ái
nhưng bạn có thể chỉ cho người khác biết phải yêu
thương thế nào
4. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban bình an
nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất
5. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh,
nhưng bạn có thể ở bên cạnh để nâng đở người
thất vọng
6. Chỉ có Thiên Chúa là đường đi
nhưng bạn có thể chỉ con đường ấy cho anh chị em
7. Chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng
nhưng bạn có thể làm ánh sáng đó tỏa rạng trước
tha nhân
8. Chỉ có Thiên Chúa là sự sống
nhưng bạn có thể truyền cho người ý chỉ
sống

Chúa Nhật 13 Thường Niên C - Ngày 1-7-2007

An bình hạnh phúc đời này,
Thiết cần phải có lòng ngay thật thà.
Mưu mô, thủ đoạn, điêu ngoa,
Ưu tư, sợ sệt diễn ra hằng ngày.
E đời biết, sợ người hay,
Nên tìm cách giấu, lại bày mưu mô.
Chúa Nhật 15 Thường Niên C - Ngày 15-7-2007
Tình yêu đích thực: cho đi,
Không như “Đất ném mong chì về ta”.
Chì gồm: tiền của cùng là,
Tiếng tăm, danh vọng, tụng ca hằng ngày.
Đời thường khích lệ vỗ tay,
Nếu lòng cảm thấy ngất ngây: tình đời.
Khác tình con Đức Chúa Trời,
Giáng sinh chết nhục cứu người trần gian.
Chúa Nhật 16 Thường Niên C - Ngày 22-7-2007
Thời xưa cũng giống thời nay,
Đời thường chọn lợi, chọn hay cho mình.
Mấy ai đã giám hy sinh,
Thiệt thua chấp nhận quên mình cho đi.
Chỉ người quyết chí thực thi,
Sống theo lời Chúa chẳng vì lợi vinh.
Dại nhưng khôn, bởi quên mình,
Đời này hạnh phúc, trường sinh cõi trời.
Chúa Nhật 17 Thường Niên C - Ngày 29-7-2007
Lạy Cha đấng ngự trên trời,
Nguyện danh Cha giãi sáng ngời trần gian.
Nước Cha hiển trị vũ hoàn,
Ý Cha thể hiện hợp hoan đất trời.
Xin Cha thương giúp nơi nơi,
Ban cho lương thực kiếp người đủ ăn.
Và tha thứ tội phàm nhân,
Chúng con cũng đã bao lần lỗi sai.
Biết tha thứ đối với ai,
Lỡ lầm xúc phạm, sống hài hòa chung.
Xin Cha giúp chúng con cùng,
Tránh xa dụ giỗ vào vùng đam mê,
Xin Cha luôn ở cận kề,
Cứu con thoát hiểm tứ bề gian nan.
Tài Chánh 2007

muốn

9. Chỉ có Thiên Chúa làm được những điều dường
như không thể được
nhưng bạn có thể làm chúng có thể được
10. Chỉ có Thiên Chúa là đấng tự hữu
nhưng ngài muốn nhờ vào bạn.
(Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – trích niềm vui
sống đạo thế kỷ 21)
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Sáu

$ 414.00

$2,434.16

Cha : Trần Đức Phương

(206)334-8422

Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

754-0865

