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T H Ô N G B Á O

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong ThángGiêng
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

Ngày

2/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày

8/12

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Ngày 24/12

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Ngày 25/12

Lễ Thánh Gia

Ngày 30/12

Các Lễ Việt Nam Tại Nhà Thờ Westside
1. Thứ Hai Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
ngày 24 tháng 12 lúc 10:30 tối.
2. Chúa Nhật ngày 6 tháng Giêng lúc 1
giờ chiều.
3. Chúa Nhật ngày 20 tháng Giêng lúc 1
giờ chiều.
Chúc Mừng
Anh chị Nguyễn Xuân Thái có cháu nội là Nguyễn
Raiden Quốc đã được rửa tội ngày 11/25/07.

Đoàn TNTT Tổ Chức Vui Noel
Thứ Bảy ngày 22 tháng 12 tại phòng Gym down
town từ 1g trưa. Cha Trần Đức Phương sẽ dâng
Thánh Lễ chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh lúc 5g
chiều.

Tỉnh Tâm Mùa Vọng Tại Auburn

Ngày kia, một hoàng đế nọ tập trung lại tất cả
các nghệ sĩ trong mọi lãnh thổ của đế quốc, để
tổ chức một cuộc thi đua. Ðề tài của cuộc thi
đua là: mô tả dung mạo của hoàng đế...
Các nghệ sĩ Ấn Ðộ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa
cương qúy giá. Các nghệ sĩ người Armêni mang đến một thứ đất
sét mà chỉ có họ mới biết được giá trị của nó. Những người Ai Cập
thì mang đến đủ thứ dụng cụ và một khối cẩm thạch qúy giá.
Sau cùng, người ta thấy xuất hiện một phái đoàn Hy Lạp. Mọi
người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ mang đến vỏn vẹn một gói
thuốc đánh bóng...
Người ta giam các nghệ sĩ vào trong các khu nội cấm trong cung
điện. Khi thời hạn ấn định đã đến, hoàng đế cho trưng bày tất cả
các tác phẩm của các nghệ sĩ. Ông trầm trồ ca ngợi bức chân
dung của chính mình do các họa sĩ Ấn Ðộ vẽ. Sang đến các pho
tượng của người Ai Cập và các mô hình của người Armêni, ông
càng tỏ ra thán phục hơn.
Sau cùng, khi đến gian hàng của người Hy Lạp, ông chỉ thấy vỏn
vẹn bức tường bằng cẩm thạch của phòng khách, nhưng mặt
tường được đánh bóng đến độ khi nhìn vào ông thấy nguyên
khuôn mặt của mình hiện ra từng nét...

Với Cha Nguyễn Tầm Thường từ ngày 6 tháng 12
cho đến ngày 9 tháng 12. Xin liên lạc với Ban Điều
Hành để biết thêm chi tiết.

Và dĩ nhiên, phái đoàn đã đoạt giải chính là những người Hy Lạp,
bởi vì họ đã hiểu rằng chỉ có hoàng đế mới họa được chính khuôn
mặt của mình.

Website Cộng Đoàn: http://cdmartin.org

Họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô: đó là mục đích của Giáo Hội. Và
nói như danh họa kiêm điêu khắc gia Michelangelo: "Ðể tạc một
bức tượng, điều quan trọng chính là những gì phải được gọt bỏ".
Muốn họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô, Giáo hội phải đánh bóng
bức tường khuôn mặt của mình bằng cách gọt bỏ, đục đẽo tất cả
những gì còn sần sùi, thừa thãi...

Tôi vui mừng khi người ta nói
với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.

Đáp Ca:

Gương Thánh Nhân
Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc tên là Trần An Dũng, sinh
năm 1795 tại Bắc Ninh trong một gia đình nghèo ngoại
giáo. Một thầy giảng nuôi nấng và rửa tội Dũng với tên
thánh là Anrê. Dũng xin vào học ở chủng viện. Và 13 năm
sau, được thụ phong linh mục ngày 15-3-1823. Cha Dũng
sống đời nghèo khó, luôn hy sinh tận tụy trong nhiệm vụ
chủ chăn. Lần thứ nhất cha bị lính bắt, giáo dân nộp tiền
chuộc nên được thả ra, cha đổi tên là Lạc. Lần thứ hai rồi
lần thứ ba, khi bị bắt, cha Lạc biết ý Chúa đã định nên
chấp nhận tù đày tra khảo. Ngày 21-12-1839, cha Dũng
Lạc đã bị chém đầu tại cửa Ô Cầu Giấy Hà Nội.
Đức Giáo Hoàng Lê Ô XIII đã suy tôn chân phước cho linh
mục Trần An Dũng Lạc ngày 27-5-1900. Lễ kính nhớ
Thánh Anrê Dũng Lạc ngày 21-12.

Mùa Vọng là mùa của mong đợi... Hai chữ mong đợi trong ngôn
ngữ Việt Nam thường được đi kèm với hai chữ khác: mòn mỏi.
Mong đợi nào cũng làm cho con người ta mòn mỏi. Nhưng chính
sự hao mòn đó càng làm cho giây phút gặp nhau thêm đậm đà,
thắm thiết hơn.
Mùa Vọng là trường dạy chúng ta mong đợi. Ðức Kitô đến với
chúng ta qua từng biến cố, từng phút giây trong cuộc sống. Ngài
chỉ đựơc nhận diện, Ngài chỉ được họa lên nguyên hình nếu chúng
ta chấp nhận đánh bóng bức tường thành rong rêu hoặc sần sùi
của con người chúng ta. Càng mòn mỏi, càng được gọt đẽo,
chúng ta càng thấy được Ðức Kitô và càng họa lại được Ðức Kitô
cho người khác...
Thật ra, không phải chúng ta là người họa lại khuôn mặt của Ðức
Kitô, mà chính Ngài đến với chúng ta với những đường nét mà chỉ
có Ngài mới biết đích thực là của Ngài. Bổn phận của người Kitô
chính là chấp nhận cho Ðức Kitô dùng con người của mình để nhìn
thấy khuôn mặt của Ngài. Phiến đá cẩm thạch của con người
chúng ta càng bóng láng, khuôn mặt của Ðức Kitô càng hiện rõ...
Trích sách Lẽ Sống

Phép Lạ Giáng Sinh
Hằng năm, cứ đến Giáng Sinh, Hài Nhi Giêsu thường đi
một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng
quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần
đến. Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món
quà không dễ tìm ra: đó là một quả tim lành mạnh để
thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh
nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật
nổi tiếng trong cả nước: đó là bộ trưởng tài chính!
Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ
mới chạy đến với Hài Nhi Giêsu, vì tin tưởng rằng ít ra
trong đêm Giáng Sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng
Hài Nhi Giêsu trả lời với các bác sĩ: "Không phải Ta là
người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại
của một người dâng hiến quả tim của mình".
Tin tưởng ở lòng người, Hài Nhi Giêsu đã đến gõ cửa nhà
của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng
lễ Giáng Sinh: cây Giáng Sinh của họ đầy những hoa đèn
và quà tặng, bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của
ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa... Vừa thấy Hài
Nhi đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại
phá đám, cho nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng
tốt. Hài Nhi Giêsu buồn bã bỏ đi...
Nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này,
Ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng.
Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ
phẩm giá của mình để tìm kiếm lạy lục một chút cặn bã
của vinh hoa, lợi lộc phù phiếm. Hài Nhi Giêsu nghĩ thầm
ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ
trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, trái tim của họ
đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng
trong những ngày gần đây.
Hài Nhi Giêsu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai
cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng Sinh.
Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả không còn lê
bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị.
Ngài đang miên man nghĩ đến tình người thì bỗng dưới
ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thểu tiến lại
gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ
Giáng Sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng.
Trên vai của anh đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ
kỹ. Ðó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy
em bé ngồi tiu nghỉu bên vệ đường, anh mới dừng lại,
lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương,
trầm buồn. Bản nhạh bỗng mang lại hy vọng cho Hài
Nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở.
Con người lang thang phiêu bạt này, con người không có
lấy một mái nhà để nương náu, không có được một ngày
lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm
Giáng Sinh: vậy mà con người ấy có được một trái tim
quảng đại sẵn sàng dâng hiến!
Hài Nhi Giêsu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện.
Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác
sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại
của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của
ông bộ trưởng tài chính.
Cuộc ghép tim vừa chấm dứt, thì mọi người đã có thể
chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim
quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi
giường và bắt đầu ca hát.
Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của, để
thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát, và sẵn sàng
tự hiến cho người. (thanhlinh.net)

Mùa Vọng
Trong bốn tuần lễ trước Lễ Giáng Sinh, Giáo Hội suy nghĩ về
dân Chúa chọn đang mong đợi Ðấng Cứu Thế tới. Thánh
Gioan xuất hiện trong ba bài Phúc Âm Chúa Nhật với sứ
điệp: phải thống hối tội lỗi và sắn sàng đón Ðức Vua. Trong
Mùa Vọng, Giáo Hội cũng hướng về tương lai, về việc Chúa
trở lại lần thứ hai như Ðức Vua và Quan Án uy quyền, và
truyền cho chúng ta cùng một sứ điệp. "Hãy sắn sàng".
Màu sắc Mùa Vọng là mầu tím, nói lên sự thống hối tội lỗi,
và lòng ăn năn.
*****************

Mùa Vọng là mùa của gửi thiệp và tặng quà Giáng Sinh.
Chúng ta gửi thiệp chúc mừng đến những người thân thương
quen thuộc đã đành, chúng ta cũng gửi đi những cánh thiệp xã
giao đến những người chỉ một lần gặp gỡ, quen biết... Có một
cánh thiệp nào, một quà tặng nào cho những người không quen
biết, cho những người đầu ngõ cuối xóm mà chúng ta không hề
muốn đưa mắt nhìn đến, cho những người hành khất bên vệ
đường, cho những kẻ không nhà không cửa, cho những ai đang
rét run vì giá lạnh, vì cô đơn không?
Hãy nhiệt tình chào hỏi những người mà chúng ta ghét cay ghét
đắng. Hãy làm hòa với những ai chúng ta vừa gây gổ. Hãy dọn
một bữa ăn cho những người hành khất quen thuộc. Hãy thăm
viếng một người bệnh đang chờ một lời an ủi, đỡ nâng. Hãy san
sẻ đôi chút với những người hàng xóm đang túng thiếu hơn ta.
Ðó là những cánh thiệp, những món quà Giáng Sinh có giá trị
nhất mà chúng có thể gửi ngay đi trong Mùa Vọng này, bởi vì đó
là phần cao đẹp nhất của chúng ta.

Mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình
trên thế giới biết noi theo mẫu gương gia đình Nazareth luôn coi
trọng tình nghĩa vợ chồng và hạnh phúc gia đình, chăm lo giáo
dục con cái, nhất là đời sống đạo đức, trong mọi sự luôn được
hướng dẫn theo Thánh ý Chúa. Xin Chúa thương ban bảo vệ giữ
gìn từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia, từng trẻ em là hình
ảnh của Hài nhi Giêsu và xin tình yêu Thiên Chúa tràn đầy trong
mỗi gia đình.

Hạnh phúc của tôi là ở đây
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trong một ngày của tôi: không để cho trí óc bực tức.
Trong một ngày của tôi: không có chỗ cho buồn lo.
Trong một ngày của tôi: không nói ra lời độc địa.
Trong một ngày của tôi: không rời xa nụ cười vui.
Trong một ngày của tôi: phải chung sống hiền từ.
Trong một ngày của tôi: phải có lòng thương yêu.
Trong một ngày của tôi: không ngừng làm việc thiện.
Trong một ngày của tôi: không lao vào chổ bế tắc.
Nhẫn nại và khoan thứ có thể bảo đảm bình an mãi mãi.
Tài Chánh tháng 12, 2007
Thu
$2,041.95
Cha : Trần Đức Phương
Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

Chi
$ 1,322.67
(206)334-8422
(360)754-0865

