Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres
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Cung Nghinh Đức Mẹ Thánh Lễ
lúc 1 giờ chiều
Chúa Nhật ngày 17 tháng 8
tại nhà thờ Westside.
Đáp Ca: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban,

là bao nhiêu vật thỏa thuê muôn vàn.

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Ý chỉ chung: Cầu cho gia đình nhân loại được biết tôn
trọng sự xếp đặt hoàn vũ của Thiên Chúa và nhờ đó
cũng ý thức hơn về hồng ân lớn lao Thiên Chúa tặng
ban cho hoàn vũ.
Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho sự đáp trả của toàn dân
Chúa về ơn gọi nên Thánh và truyền giáo được luôn
nuôi dưỡng và tăng trưởng với sự nhận thức kỹ càng về
những đặc sủng riêng cũng như liên lỉ trung thành
trong việc đào tạo văn hóa và tâm linh.

Xin chân thành cám ơn quí vị (có tên dưới
đây) đã hy sinh thời giờ và công sức
tại Lake Fair trong 3 ngày 7/18-7/20 để gây
quỹ cho Cộng Đoàn. Xin Chúa chúc lành và
trả công bội hậu cho quí vị.
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Hoàng Minh Long
Phạm Xuân Nghiêm
Hoàng Phi Khanh
Hồ Duy Khang
Hồ Duy Tước
Nguyễn Xuân Tuyến
Nguyễn Văn Thay
Bryce Dorey
Nammy Trần
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Nguyễn Thị Long Vân
Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn Thị Hồng Vân
Huỳnh Thị Thu Ngân
Nguyễn Thy Mai
Trần Thanh Hoàng
Nguyễn Thị Hoa
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Nguyễn thanh Hải
Bùi Thị Trang
Nguyễn Thị Bảo Yến
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Phạm Thị Mai
Nguyễn Tuyết Hương
Trần Thanh Hoàng
Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Hà Thị Thanh Thủy
Đỗ Thị Cẩm Vân
Trần Hà

Em Nguyễn Thiên Thảo
Em Nguyễn Thiên Phụng

Vào ngày 1 tháng Mười Một 1950, Ðức
Giáo Hoàng Piô XII xác định sự Thăng
Thiên của Ðức Maria là một tín điều:
"Chúng tôi tuyên bố, bày tỏ và xác định
đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc
khải, là Đức Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ
Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, sau khi
hoàn tất chu trình cuộc đời trần thế, đã
được lên trời cả hồn và xác để hưởng
vinh phúc trên thiên đàng." Ðức Giáo Hoàng tuyên bố tín
điều này sau khi hội ý các giám mục, các thần học gia
cũng như giáo dân. Rất ít người chống đối. Ðiều mà Đức
Giáo Hoàng long trọng tuyên bố thì đã có từ lâu trong lịch
sử Giáo Hội Công Giáo.
Ngay từ thế kỷ thứ sáu, đã có các bài giảng về sự Thăng
Thiên của Ðức Maria. Trong các thế kỷ tiếp đó, các Giáo
Hội Ðông Phương kiên trì tin tưởng vào học thuyết này,
trong khi một số học giả Tây Phương vẫn còn do dự. Tuy
nhiên, vào thế kỷ 13 sự tin tưởng này đã trở thành phổ
quát.
Kinh Thánh không nói gì về sự Thăng Thiên của Ðức
Maria. Tuy nhiên, trong Khải Huyền chương 12, có nói về
một người nữ bị vây hãm trong cuộc chiến giữa sự thiện
và sự dữ. Nhiều người coi phụ nữ này tượng trưng cho dân
Chúa. Vì Ðức Maria là hiện thân của cộng đồng Dân Chúa
vừa trong Cựu Ước và Tân Ước, sự Thăng Thiên của ngài
có thể coi như một thí dụ điển hình cho sự chiến thắng của
người nữ. Ngoài ra, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô
Tông Ðồ gửi tín hữu Côrintô 15:20, ngài nói về sự phục
sinh của Ðức Kitô như hoa quả đầu mùa của những kẻ còn
mê ngủ. Vì Ðức Maria liên hệ rất mật thiết với các mầu
nhiệm cuộc đời Ðức Giêsu, nên không ngạc nhiên khi thấy
Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Giáo Hội để tin tưởng
rằng Ðức Maria cũng được chia sẻ sự vinh hiển với Chúa
Giêsu. Ở trần thế, Ðức Maria được gần gũi với Chúa Giêsu
như thế nào thì ở trên trời ngài cũng phải được ở với Chúa
cả hồn lẫn xác.
Lời Bàn
Trong ý nghĩa ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta
dễ nhận ra một ý nghĩa mới trong kinh Magnificat. Trong
sự vinh hiển, ngài tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa
và tìm thấy niềm vui trong Ðấng Cứu Chuộc của ngài.
Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại cho Ðức Maria và
ngài giúp người khác nhận biết sự thánh thiện của Thiên
Chúa. Ngài là nữ tì hèn mọn rất mực tôn kính Thiên Chúa
và đã được tôn vinh lên bậc cao cả. Từ vị thế uy quyền
của Ðức Maria, ngài sẽ giúp những người hèn mọn và
nghèo khổ tìm thấy sự công chính nơi trần thế, và ngài
khuyên bảo những người giầu có và quyền thế đừng coi
tiền của và thế lực như nguồn hạnh phúc.

(Trích từ NguoiTinHuu.com)

PHÉP LẠ XÁC NHẬN LÒNG TIN (8/10)
Lạy
Cha ngự trị trên trời
Cha
là Cha hết mọi người thế gian
Chúng con miêu duệ Cha ban
Con
xin lãnh nhận hoàn toàn ý Cha
Ở
đâu nhận thế thuận hòa
Trên
non dưới biển do Cha trị vì
Trời
luôn công đức quyên uy
Chúng con tội lỗi xin thì Người tha
Con
đường Cha đã vạch ra
Nguyện xin thì được tìm qua thấy liền
Danh xưng Thiên Chúa uy quyền
Cha
hiền nhân đức vô biên sáng ngời
Cả
luôn vũ trụ trên trời
Sáng
danh ca tụng, quyền thời Chúa chiên
Nước Trời cao trọng vô biên
Cha
là Hoàng Đế Triều Thiên đời đời
Trị
vì dưới đất trên Trời
Đến
đâu Cha cũng sáng ngời hiển vinh
Ý
Cha thể hiện Thiên Đình
Cha
khuyên nhân thế kết tình thân thương
Thể
theo thánh ý dẫn đường
Hiện
lên thực thể tình thương yêu người
Dưới
trần nhân thế vâng lời
Đất
nơi tạm bợ để rồi được lên
Cũng
cùng chiêm ngưỡng Chúa Chiên
Như
Cha phán dậy loan truyền tin yêu
Trên
Triều Thiên Quốc mỹ miều
Trời
là Thượng Đế tình yêu vẹn toàn
Xin
cho như ý, Chúa ban
Cha
là sự thật là đàng tình yêu
Cho
đời quy hướng mỹ điều
Chúng con kết hiệp biết yêu nhau cùng
Con
xin nguyện dốc một lòng
Hôm
nay thờ Chúa hằng mong đời đời
Nay
đây kính Chúa yêu người
Lương xin dùng đủ chẳng vơi lòng thành
Thực tâm xin Chúa chúc lành
Hằng ngày như ý Chúa dành ban cho
Ngày ngày xin được ấm no
Và
xin Thiên Chúa thứ cho tội đời
Tha
như con đã tha người
Nợ
con Chúa bỏ, nợ người con tha
Chúng con tái thiết thuận hòa
Con
đây thỉnh nguyện ý Cha trên trời
Như
bao nhân thế ở đời
Chúng con đều được do Người sinh ra
Con
là con Chúa Thiên Tòa
Cũng dòng miêu duệ con nhà trâm anh
Tha
nhân, đức ái trọn lành
Kẻ
nam người bắc kết thành tình yêu
Có
yêu mới biết mỹ điều
Nợ
người con bỏ, Chúa chiều tha con
Chúng nhân ý được vẹn tròn
Con
cầu thuộc Chúa chí tôn trọn đời
Xin
tin Chúa sẽ nhận lời
Chớ
nên nghi hoặc, ý Trời xin vâng
Để
Người thương chúc hồng ân
Chúng nhân khiêm tốn kiếm tầm bình yên
Con
cầu vững mạnh đức tin
Sa
vào cám dỗ liền tìm lối ra
Chước sa dẫu có đậm đà
Cám
ơn Thiên Chúa vượt qua lối vào
Dỗ
dành con chẳng núng nao
Nhưng nhờ Thần Khí quyền cao phù trì
Cứu
tinh chính đấng quyền uy
Chúng con thắng dữ nhờ uy Thánh Thần
Con
xin Chúa chúc hồng ân
Cho
toàn nhân thế vâng tuân ý Trời
Khỏi
sa hỏa ngục đời đời
Sự
lành dìu dắt đến nơi Thiên Đàng
Dữ
luôn sớm lánh cưu mang
Amen, ca tụng vĩnh hằng Danh Cha.
Hoài Việt

“Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như
vậy.” (Mt 15,28)
Suy niệm: Ngày 13/6 vừa qua, trong lúc phái đoàn Toà Thánh đồng
tế tại La Vang, một hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời: từ phía
mặt trời toả ra một vầng sáng màu sắc, ở giữa có một giải mây thấp
thoáng như thể tà áo Đức Mẹ đang bay. Đối với nhiều người thì hiện
tượng đó chẳng có gì là lạ, có thể giải thích bằng những lý do quang
học, cùng lắm thì cho là do “ngẫu nhiên.” Nhưng đối với niềm tin thì
quả là có mối liên quan: hiện tượng xảy ra đúng lúc như xác nhận
lời đức ông Parolin nói “có sự hiện diện của Mẹ ở đây.” Việc con gái
người đàn bà xứ Canaan được khỏi bệnh cũng chẳng có dấu hiệu lạ
lùng nào. Nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ là chuyện lời qua tiếng lại
giữa Chúa Giêsu và người đàn bà ấy. Thế nhưng, con gái của bà
được khỏi quỉ ám đúng lúc Chúa Giêsu nói với bà: “Bà muốn sao thì
sẽ được vậy.” Sự kiện đó là một lời xác nhận quyền năng của Lời
Chúa. Còn Lời Chúa thì xác nhận lòng tin của người đàn bà xứng
đáng đón nhận phép lạ.
Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Maria luôn cầu xin được vâng theo
thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin Chúa nhậm lời con cầu nguyện
không phải vì con có công trạng gì nhưng là vì lòng thương xót Chúa
dành cho con.

Cái Chết Của Một Tiên Tri (8/29)
Qua lệnh truyền của một bạo chúa, một chiếc gươm gieo, một chiếc
đầu rơi trong ngục tối. Ðó là những diễn tiến đã kết thúc cuộc đời
của thánh Gioan Tẩy Giả, một biến cố mà Giáo Hội mời gọi chúng ta
tưởng niệm ngày 29 tháng 8.
Chúng ta đã thấy một lời thề thiếu khôn ngoan, một quan niệm
thiển cận về danh dự của một bạo chúa cũng như lòng hận thù của
một hoàng hậu lăng loàn đã đưa Gioan Tẩy Giả vào cái chết. Nhưng
đây là cái chết đã nâng ngài lên cao trên đài danh vọng, danh vọng
của các vị tiên tri đích thực, vì Gioan cũng bị đau khổ, giam cầm và
chết vì lời mình rao giảng.
Gioan Tẩy Giả cũng đã tự ví mình là "tiếng kêu trong sa mạc: Hãy
dọn đường lối cho ngay thẳng" và ngài đã đóng trọn vai trò này qua
việc tích cực rao giảng và làm Phép Rửa thống hối. Tích cực vì ngài
đã dám vạch mặt chỉ tên những vấp phạm của tất cả mọi người,
không nể nang, không khiếp sợ, kể cả những tội lỗi của các vua
chúa là những người nắm toàn quyền sanh sát thời bấy giờ, cụ thể
là tội loạn luân của vua Hêrôđê và hoàng hậu Hêrôđiađê.
Qua đó, Gioan Tẩy Giả đã sống để nói lên sự thật và đã chết để bảo
vệ sự thật: sự thật về hiện tình của xã hội, sự thật về thực trạng
của từng cá nhân và sự thật về chính mình. Gioan tuyên bố rõ ràng
ngài không phải là Ðấng Cứu Thế, nhưng chỉ là người được kêu gọi
để đóng vai trò Tiền Hô chuẩn bị cho ngày Ðấng Cứu Tinh sẽ đến.
Mọi Kitô hữu chúng ta cũng được kêu mời để đáp lại tiếng gọi. Và
mặc dù không ai có thể tái diễn vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả,
nhưng mọi Kitô hữu phải tiếp diễn sứ mệnh của ngài trong mọi hoàn
cảnh mình đang sống. Ðó là sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa
Giêsu. (Trích sách Lẽ Sống)
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