Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Mười Một
Lễ Các Thánh Nam Nữ (Lễ Buộc)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Chúa Kitô là Vua

Ngày 1/11
Ngày 24/11
Ngày 25/11

T H Ô N G

B Á O

Chương Trình Kính Thánh
Martin De Porres
♦
♦

Thứ Sáu
chiều tại
Thứ Bảy
chiều tại

ngày 2 tháng 11 lúc 6 giờ
hội trường Evergreen.
ngày 3 tháng 11 lúc 6 giờ
hội trường Evergreen.

Lễ Bổn Mạng Của Cộng Đoàn
Chúa Nhật ngày 4 tháng 11 lúc 1 giờ
chiều tại nhà thờ Westside.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cộng Đoàn sẽ tổ chức vào Chúa Nhật
ngày 18 tháng 11 lúc 1 giờ chiều tại nhà
thờ Westside.
Ba Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Với Cha Bình An đến từ Cali từ Thứ Sáu ngày 30
tháng 11 cho đến Chúa Nhật ngày 2 tháng 12.
Chương trình chi tiết sẽ được phổ biến sau.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Đoàn phát động đọc kinh Mân Côi trong tháng 10
để kính Đức Mẹ, mỗi em sẽ nhận đọc 10 kinh mỗi
ngày hoặc 50 kinh Mân Côi trong mỗi gia đình mỗi
ngày.

Lần Hạt Mân Côi
Nhà thờ St Michael sẽ tổ chức buổi lần hạt Mân
Côi để kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
(1917-2007) lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 13
tháng 10 tại bãi đậu xe mới St Michael downtown.
Mời qui vị đến tham dự.

Website Cộng Đoàn http://cdmartin.org
Đáp Ca: Hôm nay ta hãy nghe lời Chúa phán, chớ

cứng lòng, chớ cứng lòng với ta.
Các Bài Đọc Tháng 10
CN 7/10: Kb 1, 2-3; 2, 2-4/ 2 Tm 1, 6-8, 13-14/ Lc 17, 5-10
CN 14/10: 2 V 5, 14-17 / 2 Tm 2, 8-13 / Lc 17, 11-19
CN 21/10: Xh 17, 8-13 / 2 Tm 3, 14 - 4, 2/ Lc 18, 1-8
CN 28/10: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18) / 2 Tm 4,
6-8. 16-18 / Lc 18, 9-14

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 10-2007
Ý chỉ chung: Cầu cho các kitô hữu ở trong tình trạng thiểu
số có sức mạnh cùng lòng can đảm sồng đức tin và kiên trì
làm chứng cho đức tin.
Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho ngày Thế Giới Truyền Giáo
góp phần phát triển ý thức truyền giáo cách sâu xa hơn
nơi từng kitô hữu.

Ngày 10 tháng 3 năm 1615, tại Glasgow bên Tô Cách Lan, một vị
thừa sai lừng danh là cha Ogilvie bước lên máy chém vì tội rao giảng
Phúc Âm.
Trong giây phút cuối đời,
thấy hàng ngàn người
cho họ một kỷ niệm và
tử đạo lấy ra vật cuối
mình: đó là một cỗ tràng
tràng chuỗi vào giữa biển
rơi xuống trúng một ông
trên đường chu du học
Glasgow.

đứng trên đoạn đầu đài
đứng coi, muốn để lại
một bảo đảm đức tin, vị
cùng còn lại trong
hạt... Ngài cố sức ném
người. Tràng chuỗi đã
hoàng xứ Hungary đang
hỏi, tình cờ ghé qua

Chuỗi tràng hạt này đã
mãi đến ngày ông quyết
Calvin để quay trở lại với

bám riết ông khắp nơi,
định rời bỏ giáo phái
Công Giáo.

Những mẩu chuyện trên đây không phải là ít trong lịch sử Giáo Hội.
Việc sám hối luôn gắn liền với kinh Mân Côi. Ðó là mệnh lệnh mà Mẹ
Maria đã ban bố tại Fatima năm 1917: "Hãy năng lần hạt Mân Côi".
Thánh Grêgoriô thành Nysse thường dùng thí dụ sau đây để nói về
ảnh hưởng của kinh Mân Côi trong đời sống Kitô của chúng ta: "Mỗi
người chúng ta được ví như một họa sĩ, linh hồn chúng ta là một
khung vải còn nguyên vẹn, màu sắc được dùng là các nhân đức Kitô
giáo, hình ảnh phải họa theo là chính Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh sống
động của Chúa Cha. Họa sĩ nào càng muốn hình ảnh họa lại được
giống hình mẫu, càng phải năng ngắm nhìn mẫu khi đặt bút vẽ".
Mẹ Maria là mẫu gương của đời sống Kitô. Qua kinh Mân Côi, chúng
ta chiêm ngắm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ
Maria. Nhờ ôn đi, đọc lại nhiều lần, các biến cố đó sẽ thấm nhập tâm
hồn chúng ta để dần dần biến chúng ta theo khuôn mẫu của các
Ngài.
Kinh Mân Côi không những là hình thức đạo đức có tính cách cá
nhân, nhưng còn là chất keo nối kết mọi người trong gia đình lại với
nhau. Còn hình ảnh nào được ghi đậm trong tâm khảm chúng ta cho
bằng những giờ kinh Mân Côi đọc chung trong gia đình... Gần đây,
người ta phát động việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình với khẩu
hiệu: "Một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng
vững".
"Nơi nào có hai hay ba người ngồi lại với nhau vì danh Ta, Ta sẽ ở
giữa họ". Mà nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó cũng sẽ có Tình Yêu. Vì
Tình Yêu là chất men liên kết mọi người trong gia đình lại với nhau.
Việc cầu nguyện trong gia đình, nhất là với kinh Mân Côi, là yếu tố
bảo đảm sự bền vững của hôn nhân và khơi dậy ơn gọi trong gia
đình.
Trong tông huấn về việc tôn kính Mẹ Maria, Ðức Phaolô VI đã nhắn
nhủ chúng ta như sau: "Những điều kiện sinh sống đổi thay của ngày
nay khiến việc hội họp gia đình không được dễ dàng và dù khi sum
họp được thì nhiều hoàn cảnh lại làm cho cuộc họp mặt khó biến
thành một dịp nguyện cầu. Các gia đình muốn sống trọn vẹn ơn gọi
và tinh thần của gia đình Công Giáo phải tận lực lướt thắng những áp
lực cản trở gia đình không thể hội họp và cầu nguyện chung".
Tinh thần đạo đức của các phần tử trong gia đình được thể hiện và
tăng triển trong những giờ cầu nguyện chung, gồm cả việc đọc kinh
hay đọc sách Thánh, chia sẻ lời Chúa, nhưng thuận lợi hơn cả đối với
các gia đình Việt Nam đó là việc đọc kinh Mân Côi. Cũng chính Ðức
Cố Giáo Hoàng VI khuyên nhủ chúng ta: "Sau việc đọc kinh Nhật
Tụng thì việc đọc kinh Mân Côi được coi như một trong những kinh
cầu nguyện chung tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất mà gia đình Công
Giáo được khuyến khích đọc".
Trích sách Lẽ Sống

Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên
28/10/2007
“Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành.”
(Lc 4,21-30)
Suy niệm: Số phận chung của các ngôn sứ là bị chống
đối, bị loại trừ. Làm ơn mắc oán! Chính những người
mà các ngài muốn giúp uốn nắn, cải hóa lại thường là
những kẻ ra tay ‘giải quyết’ các ngài. Không hẳn vì
người ta phán đoán sai lầm và không nhận ra giá trị
chân thực của lời các ngôn sứ, mà sâu xa hơn, về mặt
tâm lý, đây là diễn biến của căn bệnh ‘đề kháng thay
đổi’. Người ta ngại thay đổi nên tìm cách làm câm tiếng
nói thúc giục họ đổi thay. Một cách thế dễ dãi để yên
ổn lương tâm và, dĩ nhiên, lương tâm họ chẳng thể nào
yên ổn! Đó là số phận của các ngôn sứ xưa, của Gioan
Tẩy Giả, và của chính Đức Giêsu. Hôm nay người ta
nhỡ hụt Người ở Nadarét, nhưng mai mốt đây họ sẽ
không hụt Người ở Giêrusalem, trên đồi Gôngôtha.
Mời Bạn: Tìm về với lương tri ngay thẳng, phán đoán
công bằng, và nhất là lòng dũng cảm đón nhận sự
thật, sẵn sàng thay đổi - để chính mình được giải
phóng và để khỏi gây thêm oan khiên cho bao ‘số phận
ngôn sứ’ Chúa gửi đến cho mình.
Chia sẻ: Theo bạn, nói “tôi sai, anh đúng” dễ hay khó?
Và thực sự bước ra khỏi cái sai của mình để dấn thân
theo cái đúng của người kia thì dễ hơn hay khó hơn?
Sống Lời Chúa: Tập điềm tĩnh lắng nghe những ý kiến
đóng góp (từ bất cứ ai) dễ làm mình bực bội khó chịu,
và tập DÁM HÀNH ĐỘNG cũng trong chính tinh thần
điềm tĩnh và khách quan này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dám ‘uống thuốc
đắng’ để được ‘đã tật’ – và biết chân thành tri ân bất
cứ ‘y sĩ’ nào ân cần trao ‘thuốc đắng’ để giúp chữa
lành con. Amen. (Thanhlinh.net)

Con người nếu không biết đến chữ nhẫn này, thì cuộc
sống chắc chắn sẽ bất ổn, bấp bênh, hoảng loạn. Cuộc
sống sẽ dễ căng thẳng vì thiếu điềm đạm, hấp tấp,
thiếu chín chắn trong suy nghĩ và quyết định.
Cha con biết nhẫn nhịn, vẹn toàn đạo lý.
Vợ chồng biết nhẫn nhịn, con cái khỏi bơ vơ.
Anh em biết nhẫn nhịn, trong nhà thường êm ấm.
Bạn bè biết nhẫn nhịn, tình nghĩa chẳng phai mờ.
Tự mình biết nhẫn nhịn, được mọi người yêu mến.
Chữ nhẫn củng cố và giúp các nhân đức phát triển :
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yêu thương
tìm đường tiến thân
vị tha
ta vơi bớt thù
tăng uy
kiên trì bền tâm
an toàn
rõ ràng đúng sai

Ai chưa biết nhẫn nhịn, chưa phải là người hay.
Ta hãy dùng chữ nhẫn mà an ủi nhau, cầu nguyện cho
nhau. (Thanhlinh.net)

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không buồn vì chuyện hôm qua,
bởi vì chuyện hôm qua đã thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ không
thay đổi được - Việc tôi có thể làm là để quá khứ thành quá khứ.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo nghĩ chuyện của ngày
mai, bởi vì chuyện ngày mai là do sự nổ lực của ngày hôm nay Việc tôi có thể làm là nắm vững tốt ngày hôm nay.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải từng ngày yêu quý cuộc sống Tôi sẽ sử dụng tốt tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, để
tạo hạnh phúc cho người khác.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ buông chậm nhịp đi mỗi ngày của
cuộc sống - Không cần phải bận túi bụi để trôi qua ngày tháng,
cũng không cần phải đè nén để cuộc sống qua đi.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải có lòng tin hoàn toàn mới Không để quá khứ vướng bận tôi lần nữa, tôi tin tưởng tương lai
của tôi tràn ngập vô hạn niềm hy vọng.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập chấp nhận mình và chấp
nhận người khác - Tôi không nên yêu cầu bản thân mình hoàn
mỹ, và cũng không yêu cầu người khác toàn vẹn tốt đẹp.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập những sự việc mới, để
cho đời sống của tôi tăng thêm nhiều hơn nữa sắc thái mới - Tôi
nên dùng cách nhìn mới, tầm nhìn mới để kinh doanh đời sống
của tôi.
Bắt đầu từ hôm nay, và từ hôm nay phải bắt đầu.
(vietcatholic.net)

CHÚA NHẬT 27 (10/7/07)

Thoạt nghe Thiên sứ kính chào,
“Bà đầy ơn phúc” ngọt ngào lắm thay.
Thấy bâng khuâng bởi lời này,
Mẹ cân nhắc để xem ngay hoặc tà.
Hằng ngày cuộc sống chúng ta,
Ý Thiên Chúa hoặc gian ngoa phỉnh phờ.
Luận suy chớ có thờ ơ,
Vâng theo ý Chúa hay mơ sự đời.
Khôn ngoan tỉnh táo người ơi,
Vàng thau lẫn lộn giữa thời nhiễu nhương.
CHÚA NHẬT 29 (10/21/2007)

Thường ngày chẳng nghĩ đến nhau,
Chỉ khi thấy có nhu cầu mới xin.
Xin không được mất niềm tin,
Đời nhìn hạn hẹp Chúa nhìn bao la.
Tình Ngài trổi vượt tình ta,
Quyền năng, thượng trí vượt xa người trần.
Ta nhìn lợi lộc phàm nhân,
Chúa thông suốt sự gì cần sẽ cho.
Xin theo ý Chúa, đợi chờ,
Mẹ Cha nào nỡ hững hờ với con.
Yêu nhau nghĩ tới nhau luôn,
Đó là cầu nguyện vui buồn sớt chia.
Tài Chánh tháng 9, 2007
Thu
$549.00
Cha : Trần Đức Phương
Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

Chi
$27.43
(206)334-8422
(360)754-0865

