Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres
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Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Tám
Lễ Chúa Giêsu Biến Hình
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Ngày 6
Ngày 15
Ngày 29

Lễ Việt Nam
lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 2 tháng 9 tại nhà
thờ Westside.
Ba Ngày Tĩnh Tâm tại Auburn
với Cha Michael Joseph Nguyễn Trường Luân, DCCT.
Thứ 6 ngày 10 tháng 8 cho đến Chúa Nhật ngày 12
tháng 8. Xin liên lạc với BĐH để biết thêm chi tiết.
Kiệu Đức Mẹ tại Seattle
lúc 5 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2007 tại nhà
thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Vỡ kịch độc diễn
"MAXIMILIAN: vị Thánh của Auschwitz" sẽ đươc
trình diễn bởi một tài tử và đạo diễn lừng danh, tại
St. Michael Church downtown thứ Ba ngày 14 tháng
8 năm 2007 lúc 7pm. Chuyện kịch nói về cha
Maximilian đã chết thay cho một người khác trong
trại cải tạo Auschwitz dưới thời Đức Quốc Xã. Kịch
dài 90 phút, thích hợp cho mọi giới từ 10 tuổi trở
lên, vào cửa miễn phí. Xin xem tờ bulletin của Saint
Michael để biết thêm chi tiết.

Đáp Ca: Hôm nay ta hãy nghe lời Chúa phán, chớ
cứng, chớ cứng lòng với ta.

Các Bài Đọc Tháng 8
CN 5/8: Gv 1, 2; 2, 21-23 / Cl 3, 1-5, 9-11 / Lc 12, 13-21
CN 12/8: Kn 18, 6-9 / Dt 11, 1-2, 8-19 / Lc 12, 32-48
CN 19/8: Gr 38, 4-6. 8-10 / Dt 12, 1-4 / Lc 12, 49-53
CN 26/8: Is 66, 18-21 / Dt 12, 5-7, 11-13 / Lc 13, 22-30

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 8-2007
Ý chỉ chung : Cầu cho những ai trải qua thời kỳ khó khăn
nội tâm và gặp thử thách được tìm thấy nơi Đức Kitô ánh
sáng và sự nâng đỡ giúp họ khám phá ra niềm hạnh phúc
đích thực.
Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho giáo hội tại Trung Quốc làm
chứng cho mối đoàn kết từ bên trong mổi ngày được lớn
mạnh hơn và cho Giáo hội Trung Hoa có thể
biểu dương niềm hiệp thông một cách thiết thực và hữu
hình với đấng kế vị thánh Phêrô.

Trước đây hai mươi
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Mẹ là triều thiên
hiển thánh vinh
quang và là triều thiên vương quyền, vì Mẹ đã cùng với Chúa
chiến thắng tội lỗi và sự chết, và cùng với Chúa muôn thuở
muôn đời hiển trị.
Mẹ Maria là người duy nhất, chưa từng có ai, và sẽ không hề
có ai trong hàng nhân loại, thuộc dòng dõi Ađam được tôn
vinh cả hồn cả xác trường sinh vinh phúc hơn mọi thụ tạo
trên Thiên Ðàng, vì Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và
thân xác trọn đời đồng trinh vinh sáng của Mẹ đã cung cấp
trinh huyết cho Chúa Giêsu.
Ðặc ân Mẹ lên trời vinh quang chung quy mọi đặc ân của mẹ
và là cùng đích trót cuộc sống, sứ mạng và huân công của
Mẹ. Lễ Mẹ lên trời vinh quang chung kết mọi lễ tôn vinh Mẹ,
nên là một lễ trọng thể và là lễ luật buộc. Ðặc ân Mẹ lên trời
gồm nhiều điều kỳ diệu:
- Mẹ chết êm ái không chút đớn đau.
- Mẹ Phục Sinh không bị hư thối.
- Mẹ lên trời hiển vinh.
Thánh Ðamascenô nói: "Mẹ Thiên Chúa cần phải được vào
trong cung điện của Con Mẹ và phải được toàn thể thụ tạo
kính tôn". Ðức Piô XII tuyên bố: "Hồn xác Mẹ được tôn
phong làm Nữ Vương vinh quang trên trời bên hữu Con Mẹ
là Vua muôn đời".
Thân xác Chúa Giêsu đã được vinh quang thì thân xác của
Mẹ cũng phải được vinh quang vì Mẹ đã chịu thai và sinh hạ
ra Chúa. Hồn xác Mẹ vinh quang được Chúa tôn phong làm
Nữ Vương trời đất và làm Ðấng trung gian ban phát mọi ơn
thánh. Mẹ Maria lên trời vinh quang được thánh Gioan miêu
tả như một bức danh họa thật khởi sắc: "Một bà lồng bóng
mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai
ngôi sao". (Rev 12:1).
Lạy Mẹ Maria yêu dấu! Lòng thương xót của Mẹ rất cao cả
đối với những kẻ khốn cùng khi Mẹ còn tại thế thì càng cao
cả khi Mẹ ở trên trời, vì Mẹ càng thấy rõ những khổ đau
chồng chất của họ (Thánh Bonaventura). Có phải là Mẹ lờ đi
khi chúng con đắm đuối không? Bởi vì không có sự dữ nào
có thể tới chúng con mà không làm tổn thương vinh quang
của Mẹ. Ðúng thế, nếu Mẹ là Mẹ Chúa để tư lợi cho vinh
quang Mẹ, nhưng chắc chắn Chúa Nhập Thể đã ban cho Mẹ
chức Từ Mẫu không riêng cho ơn cứu độ của Mẹ mà cho cả
chúng con nữa! (Thánh Anselmô).
Trích bài viết Ðức Mẹ Lên Trời của LM Peter, CMC

Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Thường Niên
8/12/07

Xin chân thành cám ơn quí vị (có tên dưới đây)
đã hy sinh thời giờ và công sức tại Lake Fair
trong 5 ngày 7/18-7/22 để gây quỹ cho Cộng
Đoàn. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu
cho quí vị.

"Các con hãy sẵn sàng vì vào chính giờ các con không ngờ
thì Con Người sẽ đến" (Lc 12, 40).
Đó là lời Chúa Giêsu khuyên dạy và cảnh tỉnh chúng ta
trong bài phúc âm hôm nay. Thiên Chúa như một ông chủ
đã sắm sẵn cho chúng ta, những tôi tớ Người, một gia sản
rất lớn mua bằng giá Máu Cứu chuộc của Chúa Giêsu
Kitô: "Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con"
(Lc 12,32). Chúng ta sẽ hưởng gia tài đó hay sẽ bị mất:
điều đó sẽ được định đoạt dứt khoát vào giờ chúng ta
chết. Sự định đoạt này lại hoàn toàn lệ thuộc vào cuộc
sống lành thánh hay bê tha của chúng ta hãy lo làm việc
lành phúc đức: hãy lo sắm cho mình những kho tàng trên
trời", "hãy lo thắt lưng" hãy biết hy sinh chịu khó tuân giữ
luật Chúa, "hãy cầm đèn sáng", hãy giơ cao ngọn nến
Đức Tin ấy chiếu sáng và chỉ lối cho mọi hành động của
cuộc sống.
Sau hết, điều quan trọng nhất là hãy cứ sống như vậy
trong tư thế sẵn sàng "chờ ngày Chúa đến" vì: "phúc cho
những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức... chủ sẽ
đặt người ấy trông coi tất cả gia sản mình" (Lc 12, 3644). Cái hồi hộp, cái nguy cơ là chúng ta không biết
"Chúa đến lúc nào?" Canh hai hay canh ba? vào giờ chúng
ta không ngờ". Vậy luôn luôn phải sẵn sàng như sách
Gương Phúc dạy: "Trong mọi hành động, mọi ý nghĩ bạn
hãy xử sự như thể bạn sẽ chết hôm nay. Hôm nay bạn
chưa sẵn sàng thì đến mai bạn sẵn sàng thế nào được?
Mà ngày mai có gì là chắc. Bạn có chắc được bạn sẽ sống
đến ngày mai không? Sáng thức dậy, bạn nên nghĩ, bạn
sẽ không sống đến sáng mai. Vậy hãy sẵn sàng luôn, hãy
sống thế nào để giờ chết khỏi đến lúc bạn chưa sẵn sàng.
Hạnh phúc người luôn để giờ chết trước mặt và ngày dọn
mình sẵn sàng luôn" (Gp 23)
Những chân lý ai trong chúng ta cũng đã biết và nó còn
được chứng minh cụ thể bằng những cái chết bất ưng của
nhiều người quanh chúng ta trên báo chí, trên tin tức TV
hàng ngày. Bây giờ thì đến lượt chúng ta hãy nghĩ tới
chính mình kẻo có thể là đã quá trễ.
Lạy Chúa, tuần này con quyết dành ít giây phút tối sớm
để xét mình sẵn sàng như Chúa dạy chưa? và nếu chưa
thì con phải làm gì để sẵn sàng? (Lm. Nguyễn Tiến Huân)

Danh Ngôn Các Thánh
< Người khiêm nhượng không bao giờ hấp tấp, bộp chộp

hoặc xôn xao. Họ chẳng bao giờ có những tư tưởng
nóng nẩy hoặc thiếu nghiêm túc, nhưng luôn luôn điềm
tĩnh. Không gì có thể làm cho họ kinh động, xao xuyến
hoặc hoảng hốt, vì họ không sợ hãi cũng không thay
đổi trong thử thách; không ngạc nhiên cũng không
phởn chí trong vui tươi. Tất cả hoan lạc và niềm vui
của họ gồm trong những gì đẹp lòng Thiên Chúa.
(Thánh Isaak Syria)
< Khiêm nhượng, khiêm nhượng, và luôn luôn khiêm

nhượng. Satan sợ hãi và run giùng trước những linh
hồn khiêm nhượng. Chúa sẵn lòng thực hiện những
việc lớn lao, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thực
sự khiêm nhượng. (Thánh Piô Năm Dấu)
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Hoàng Quốc Thông
Phạm Xuân Nghiêm
Hoàng Phi Khanh
Ngô Thanh Dũng
Vũ Bá Kỳ
Hồ Duy Tước
Châu Hoàng Nhân
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Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn Thị Bích Quế
Huỳnh Thị Thu Ngân
Nguyễn Thy Mai
Hoàng Thị Bích Vân
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Dương Thị Khánh Hòa
Bùi Thị Trang
Nguyễn Thùy Loan
Phạm Thị Mai
Nguyễn Tuyết Hương
Lê Thiên Trúc
Trần Thanh Hoàng

Em Nguyễn Thiên Thảo
Em Nguyễn Mi Mi

1. Đường lối của loài người thường dẫn đến tận cùng tuyệt
vọng; Đường lối của Thiên Chúa dẫn ta đến nguồn hy
vọng bất tận.
2. Những ai quỳ gối trước mặt Chúa có thể đứng thẳng
trước mặt bất kỳ ai trên thế gian này.
3. Khi bạn cầu nguyện, đừng ra chỉ thị cho Chúa, mà hãy
thi hành bổn phận mình.
4. Đừng đợi tới lúc bạn được mang đến nhà thờ bằng 6
người đàn ông khoẻ mạnh. (Hãy tự mình đi đến, lúc còn
có thể được).
5. Chúng ta không thể thay đổi lời nhắn nhủ của Thiên
Chúa; mà chính là lời dạy của Ngài làm thay đổi cuộc
đời ta.
6. Hãy sắp xếp mọi chuyện trước- Nên nhớ rằng Noah
đóng tầu của ông lúc trời chưa mưa.
7. Nhiều người muốn phục vụ Chúa, nhưng lại chỉ muốn
đóng vai trò làm cố vấn.
8. Hãy tập thể thao hàng ngày: đi bộ cùng với Chúa.
9. Người nào có thể làm bạn nổi giận được có nghĩa là họ
có thể điều khiển bạn.
10. Chúa không gọi những người hoàn thiện- Ngài hoàn
thiện những người được gọi.
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Cha : Trần Đức Phương

(206)334-8422

Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

754-0865

