Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

T H Ô N G B Á O
Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng 5
•
•
•
•

1/5
11/5
18/5
25/5

– Lễ Thăng Thiên
– Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
– Lễ Chúa Ba Ngôi
– Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1 giờ chiều
tại nhà thờ Westside
•
•

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 5
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 6
Chúc Mừng

Các gia đình có con em Xưng Tội Rước Lễ
lần đầu ngày 20 tháng 4 năm 2008 tại
nhà thờ St Michael:
Joseph Bùi, Christina Giang, Vivian
Giang, Phillip Hoàng, Heather Nguyễn,
Jason Nguyễn, Annie Phạm, Trân Phạm,
Tiffany Phùng, Tim Phùng, Ann Vũ .
• Gia đình Jogi và Phụng có con đã lãnh nhận
Bí Tích Thanh Tẩy ngày 23 tháng 3.
• Gia đình Nghiêm và Chi có con đã lãnh nhận
Bí Tích Thanh Tẩy ngày 30 tháng 3.
•

Đáp Ca:

Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Ý chỉ chung: Cầu cho các Kitô hữu biết tận dụng
văn học, nghệ thuật, và truyền thông đại chúng
trong việc đẩy mạnh sự bênh đỡ và nâng cao phẩm
giá con người.
Ý chỉ truyền giáo: Xin Đức Nữ Trinh Maria, Ngôi
Sao truyền giáo và là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ
tiếp tục soi lối bằng tình mẹ hiền cho các thừa sai
nam nữ như Mẹ đã từng đồng hành với các Tông Đồ
trong thời sơ khai của Giáo Hội.

Có Ba Việc Người Ta Quen Làm Trong
Tháng Ðức Mẹ
1. Nếu có thể được thì tối nào cũng nên đến nhà thờ
làm việc tháng Ðức Mẹ chung với nhau. Nếu
ngăn trở không đến Nhà thờ được thì hãy làm
việc tháng Ðức Mẹ ở nhà.
2. Nếu có thể được ta nên dự lễ mỗi ngày, có ý cảm
tạ Thiên Chúa vì mọi ơn Người đã ban cho Ðức Mẹ.
3. Trong tháng này, ta hãy xưng tội một đôi lần và
rước lễ nhiều lần. Nếu ta chịu khó làm bấy nhiêu
việc, thì chẳng những ta sẽ được Ðức Mẹ hộ phù
cách riêng mà lại được hưởng nhờ các ân xá Tòa
Thánh ban cho những ai làm việc tháng Ðức Mẹ.

Chúa Về Trời, Chúng Ta Vào Đời
“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Ban phép rửa nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần. Khuyến dạy họ tuân giữ những điều
Thầy đã dạy các con. Và Thầy ở với các con mọi ngày cho đến
tận thế" (Mt 28:18-20) đó là lời cuối cùng tại thế của Chúa Kitô.
Chúa trao trọng trách và buộc các tông đồ và các tín hữu phải
thi hành. Chúa về trời, nhưng sứ mệnh giảng dạy vẫn liên tục và
bổn phận truyền giáo không bao giờ được ngừng.
Thân xác Chúa nhẹ bay lên cao. Tay Ngài ban phúc lành cho các
tín hữu. Dáng Ngài nhỏ dần và hòa biến vào không gian vô tận.
Một lớp mây vô tình đóng cửa trời và vĩnh viễn phân cách Chúa
với nhân gian. Các tông đồ ngây ngất nhìn trời và tâm trí các
ngài như mất hút vào không gian vô định. Các ông chỉ ra khỏi
cơn ngất trí khi hai thiên sứ đến thức tỉnh và đưa các ông trở về
với một thực tại không mấy sáng sủa. Cô đơn, lo sợ, và hoang
mang đã gom các tông đồ vào phòng kín. Cầu nguyện và chờ
đợi Chúa Thánh Linh là việc làm duy nhất lúc này của các ông.
Chúa đi thật rồi! Còn đâu những giây phút thân ái! những tháng
ngày rong ruổi truyền giáo đó đây! những hãnh diện khi Biệt
Phái im miệng! Những hân hoan trước các phép lạ! và những
ngỡ ngàng trước các lời thánh! Tất cả đã thành dĩ vãng của một
ngày xưa tuyệt vời ấy và kết nên một nuối tiếc khôn nguôi! Lời
Ngài không được ghi chép đã là một mất mát vô vàn nghiêm
trọng. Nhưng đây là ý định của Chúa Kitô, vì Lời Ngài không thể
vô hồn, cô đọng và cứng ngắc trên giấy trắng mực đen. Trái lại
Lời Ngài phải đi vào tâm hồn, thấm nhuyễn lòng người và
trở nên linh động, trong sáng, uyển chuyển và là nguồn
sống của mỗi tín hữu.
Lời Ngài phải phong phú phát triển theo trình độ hiểu biết, mức
độ chiêm niệm, phản tỉnh và đức tin của mỗi người. Chúa Kitô vì
thế đã dùng một hình thức khác biệt và lạ đời là Thánh Linh để
Lời Ngài được ghi tâm khắc cốt và luôn là chân lý, là đường, là
ánh sáng, là muối ướp của tín hữu. "Ta đã dạy các con tất cả.
Nhưng Đấng Phù Trợ, Thần Khí từ Chúa Cha sai đến, sẽ dạy các
con mọi điều, và sẽ gợi nhớ những gì Ta đã chỉ dạy các con. Ta
ban bình an cho các con... Chớ để tâm hồn xao xuyến và đừng
sợ hãi" (Jn 14, 25-27).
Biến cố Chúa Lên Trời vì thế đã thành niềm vui và hy vọng cho
tông đồ đoàn và các tín hữu tiên khởi. Họ vui vì từng chi tiết
Chúa tiên báo đã thực hiện đầy đủ. Họ hy vọng vì tuy Chúa
không còn hữu hình ở thế gian nhưng Lời Ngài cam kết "Ta ở với
các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20) đang thực hiện.
Tin vào Lời Chúa, các Tông đồ trở nên mạnh mẽ và kiên nhẫn
chờ đợi một phép lạ mới: Chúa Thánh Linh.
Với Chúa Thánh Linh, mỗi tín hữu sẽ trở thành một Phúc Âm
sống động, tinh tuyền và trong sáng. Với Chúa Thánh Linh, mỗi
tín hữu sẽ mạnh dạn sống điều họ tin và loan truyền tin mừng
họ sống. Với Chúa Thánh Linh, Giáo hội và thế giới sẽ song hành
bước vào một trật tự mới. Trời tái mở trên không trung trong
một giải xanh vô tận. Chúa Kitô hiển trị nơi mỗi tâm hồn, trong
các gia đình và trên toàn thế giới. "Chúa về trời, chúng ta vào
đời" làm chứng nhân của tin mừng cứu độ và loan báo ngày mai
chúng ta cũng sẽ về trời. (Lm Nguyễn Bình An)

Chúa Thánh Thần Hiện Diện
(11/5/08)
Trước khi về trời, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói và đã
hứa với các môn đệ: Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần
xuống. Lời hứa đó đã được hoàn tất trong ngày lễ Ngũ
Tuần, tức là lễ ngày thứ 50 tính từ lễ Vượt Qua của
người Do Thái, và từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống,
lễ này được gọi là lễ Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần đã
hiện xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa và biến
đổi các ông thành những con người mới. Như vậy,
Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là điều kiện để ban
Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội. Và khi được vinh
quang bên hữu Chúa Cha, Chúa Giêsu đã sai Chúa
Thánh Thần xuống và ban Chúa Thánh Thần cho Giáo
Hội như linh hồn của Giáo Hội. Đối với Giáo Hội nói
riêng và đối với toàn thể nhân loại nói chung, ngày
Chúa Thánh Thần hiện xuống thật là quan trọng, vì
đánh dấu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Chúa
Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ, thời kỳ
cuối cùng, thời kỳ cánh chung, trước khi Chúa Kitô trở
lại để xét xử kẻ sống và kẻ chết.
Ngoài ra, ngày lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần đã
hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Hình ảnh này thật đầy ý
nghĩa: Giáo Hội của Chúa được ví như một đống củi,
được lửa của Chúa Thánh thần đốt cháy lên và sưởi ấm
trần gian lạnh lẽo. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo
Hội chỉ là một tổ chức trần gian như bao hội khác trên
đời này, nhưng suốt hai mươi thế kỷ qua, Chúa Thánh
Thần luôn ở giữa Giáo Hội, hướng dẫn mọi hoạt động
của Giáo Hội và Ngài vẫn tiếp tục hoạt động mãi cho
đến tận thế.

Lễ Chúa Ba Ngôi
(18/5/08)
Chúa Trời Ngài ở trên trời?
Hay Ngài hiển trị giữa loài thế nhân?
Ta không thấy bởi mắt trần,
Chân thành ắt cảm nghiệm gần sát ta.
Yêu Người mến Chúa thiết tha.
Trọn tình hiếu nghĩa có Cha bên mình.

1. Hãy luôn làm cho bầu khí trong gia đình được vui vẻ
bằng đời sống vui tươi của mình.
2. Hãy luôn làm cho mọi người trong gia đình được vui
vẻ bằng nụ cười của mình.
3. Hãy tránh xa lời nói và cử chỉ làm cho những người
trong gia đình phải đau khổ vì mình.
4. Hãy tìm dịp kể nhiều chuyện vui, chuyện hữu ích
cho mọi người trong gia đình nghe.
5. Hãy luôn nghĩ đến mọi người trong gia đình.
6. Hãy lấy làm thích thú về tất cả những gì đang xảy
ra trong gia đình.
7. Hãy trả lời với mọi người trong gia đình một cách
nhẹ nhàng và vui vẻ.
8. Hãy sống hoà thuận với mọi người trong gia đình và
không bao giờ cãi lý với ai.
9. Hãy đối xử công bằng với mọi người trong gia đình.
10. Hãy luôn cầu nguyện cho mọi người trong gia đình.

Lời Nguyện Cầu
Cùng Chúa Cha
Nhân Ngày Hiền Mẫu
Chúng con xin cảm tạ Cha vì những người mẹ
của chúng con - những người mà qua đó Cha
đã tín thác việc chăm nom, bảo dưỡng từng
mạng sống vô giá của mỗi chúng con kể từ lúc chúng con
hãy còn nằm trong cung lòng mẹ. Xin Cha hãy ban cho
người phụ nữ đó có được niềm vui trước sự hạ sinh của con
mình.
Xin Cha hãy ban cho mỗi người phụ nữ hiểu trọn hết được ý
nghĩa của hồng phúc này, vốn từ đó biết hiến trọn thân mình
vì một tình yêu vị tha hết mình dành cho mỗi đứa trẻ mà
người phụ nữ đó được đặc ơn mang nặng đẻ đau, cũng như
cho tất cả những ai là con cái của Cha.
Đối với những người mẹ mà Cha đã ưu tiên trao phó cho
trách nhiệm được trở thành người thầy dạy và người hướng
dẫn tâm linh đầu tiên hết của con trẻ, xin Cha hãy ban cho
tất cả những người mẹ này luôn xứng đáng với trách nhiệm
dưỡng dục đức tin của các con trẻ của họ, hòng biết noi
gương Đức Maria, Bà Elizabeth và các vị Thánh Nữ - những
người luôn biết noi gương Chúa Kitô. Xin Cha hãy giúp cho
những người mẹ ngày một thêm tri thức và sự hiểu biết rõ
ràng hơn về Người Con Duy Nhất của Cha, là Chúa Giêsu
Kitô, Chúa chúng con; cũng như thêm sự khôn ngoan để mãi
biết rao truyền lại sự hiểu biết này đến cho những người con
của họ, và cho tất cả những ai đang phụ thuộc vào họ.
Chúng con cầu khẩn Cha hãy gởi Chúa Thánh Thần của Cha,
là Đấng An Ủi, đến với tất cả những mẹ nào đang phải sầu
khổ vì mất con, vì con cái đang bệnh hoạn hay đang bị lánh
xa bởi các gia đình, hay đang gặp phải hiểm nguy, đang gặp
phải bất kỳ sự trắc trở hoặc éo le nào. Xin Cha hãy đỡ nâng
những người mẹ này, và giúp họ biết phó thác vào lòng xót
thương nhân từ và tình yêu phụ tử của Cha dành cho tất cả
những con cái của Cha.
Chúng con nguyện xin Cha hãy chúc phúc cho tất cả những
ai mà Cha đã tín thác cho thiên chức làm mẹ. Nguyện xin
Thánh Thần của Cha mãi luôn phấn khích và cũng cố những
người phụ nữ này. Nguyện cho họ luôn biết noi gương của
Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa chúng con, và bắt chước Mẹ
Maria về sự khiêm tốn, lòng thủy chung và tình yêu thương
mẫu tử trọn vẹn. Nguyện cho tất cả những người mẹ luôn
nhận được ơn huệ dồi dào của Cha nơi cuộc sống trần gian
này, cũng như cho những người mẹ luôn biết hướng về niềm
vui trọn vẹn về sự hiện diện của Cha nơi cuộc sống đời sau.
Chúng con xin nguyện khấn điều này qua Thiên Chúa, Đấng
Cứu Chuộc của chúng con là Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự và
cai quản cùng với Cha và Chúa Thánh Thần, trong cùng một
Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

Thu/Chi Tháng 4
Thu
$1,035.25
Cha : Trần Đức Phương
Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu
bdh_cdmartin@yahoo.com

Chi
$1,031.25
(206)334-8422
(360)754-0865

