Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres
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Thánh Lễ Việt Nam Tại Nhà Thờ Westside
• Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 lúc 1 giờ chiều
Cộng đoàn sẽ đọc kinh Kính Đức Mẹ
lúc 12 giờ 40.
• Chúa Nhật ngày 2 tháng 11 lúc 1 giờ chiều,
Lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Tháng 5 và tháng 10
của niên lịch phụng vụ
được dành để tôn kính
Đức Mẹ. Tháng 5 Đức
Mẹ (mois de Marie) còn
được gọi là Tháng Hoa.
Trong bài này, tháng 10
Môi Khôi (mois du
rosaire) được gọi là
Tháng Hồng.

Bầu Cử Tân Ban Điều Hành
nhiệm kỳ 2009-2012 ngày 2 tháng 11.
Thừa Tác Viên Thánh Thể
Nếu có người yêu cầu quí vị mang Mình Thánh
Chúa đến nhà. Xin quí vị ghi vào sổ của St
Michael tên quí vị và tên người nhận Mình Thánh
Chúa và thông báo cho BĐH biết. Cám ơn.
Hội Con Đức Mẹ Đọc Kinh
Tại Hội trường Evergreen
• Từ tháng 4 đến hết tháng 9, đọc kinh mỗi
Chúa Nhật từ 6 giờ chiều – 7 giờ tối.
• Từ tháng 10 đến hết tháng 3, đọc kinh vào
ngày Chúa Nhật thứ Hai trong tháng
(2nd Sunday) từ 5 giờ chiều – 6 giờ chiều.

Đáp Ca: Vườn nho Chúa là nhà Ít-ra-en
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Ý chỉ chung: Cầu cho Thượng hội đồng Giám Mục sẽ
giúp cho các mục tử và thần học gia, các giáo lý viên
và những người đang làm công tác phục vụ Lời Chúa
biết can đảm truyền bá chân lý đức tin trong sự hiệp
thông với toàn Giáo Hội.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho trong tháng truyền giáo
này, qua các hoạt động quảng bá của ủy ban truyền
giáo và những tổ chức khác trực thuộc Giáo Hoàng,
mọi cộng đoàn Kitô hữu cảm nhận được nhu cầu tham
gia vào hoạt động truyền giáo trên khắp hoàn cầu của
Giáo Hội bằng cầu nguyện, hy sinh và những trợ giúp
cụ thể.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha ngự ở trên cao,
Danh Ngài thánh thiện dạt dào phúc ân.
Thiên triều đến giữa thế nhân,
Ý Cha thể hiện vô vàn phúc ngay.
Xin ban cơm bữa hàng ngày,
Xin tha tội lỗi đọa đầy xót xa,
Như con rộng rãi thứ tha,
Những ai lầm lỡ phiền hà ghét khinh.
Xin Cha cứu vớt chúng sinh,
Khỏi sa cám dỗ hành trình sắt son.
Xin Cha giải thoát chúng con,
Thoát vòng tội lỗi trắng trong xác hồn.

Ngay từ thiên niên kỷ
thứ nhất, Thánh Vịnh
Chúa Kitô gồm 150 kinh
Lạy Cha, tương ứng với
150 bài Thánh Vịnh
trong Kinh Thánh. Các tín hữu thời đó làm một chuỗi 150 hạt.
Sang đến thế kỷ XI bắt đầu có chuỗi 150 kinh Kính Mừng. Năm
1573, ĐTC Grégoire XIII quy định lễ kính Đức Mẹ Môi Khôi vào
Chúa Nhật thứ 1 trong tháng 10. Vào thế kỷ XIII, các cha Dòng
Đa Minh rao giảng lòng sùng kính chuỗi hạt Môi Khôi.
18 lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (1858) và 6 lần Đức Mẹ hiện
ra tại Fatima (từ 13-5-1917 đến 13-10-1917) càng làm tăng
lòng sùng kính Thánh Mẫu.
Trong tiếng Pháp, ‘‘rosaire’’ là chuỗi hồng hoa của Đức Mẹ.
Tiếng Việt cổ phiên âm Mai Quế (玫 瑰: hoa hồng) thành ra Mai
Khôi, nói trại thành Môi Khôi (枚 傀: tên một loại ngọc đẹp).
Ngày 1 Tháng Hồng kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh
nhân là gương mẫu lòng sùng kính Đức Mẹ. Mấy tháng trước
khi về trời, thánh Têrêxa đã trước tác bài thơ Mẹ có biết vì sao
con lại yêu Mẹ:
Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh,
Mẫu tâm hiền dịu mối tình sắt son.
Mẹ hiền che chở đàn con,
Thoát cơn hoạn nạn mỏi mòn cậy trông

Trong Tháng Hồng Đức Mẹ, chuỗi Môi Khôi còn là những
bông hồng quê hương dâng kính Đức Mẹ qua mấy vần
thơ lục bát sau đây:
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn,
Chúa Trời luôn ở lòng son tấc vàng.
Giêsu ơn phúc cưu mang,
Khấn xin Mẹ Chúa soi đàng khắp nơi.
Chúng con tội lỗi một đời,
Xin thương khấn nguyện sinh thời tử ly.
Lê Đình Thông

Chúa Nhật 28 Thường Niên

(10/12/08)

Người Ba Tư kể lại câu chuyện ngụ ngôn sau:
Có một nhà hiền triết xuất hiện giữa phố chợ và nói sẽ
giải đáp được mọi thắc mắc của bất cứ ai. Có một anh
chăn chiên muốn hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông,
anh cầm trong tay một con chim sẻ và đặt câu hỏi:
“Thưa ngài, trong tay tôi có một con chim. Ngài là người
thông thái giải đáp mọi vấn nạn, vậy xin hỏi ngài, con
chim trong tay tôi còn sống hay chết”.
Biết đây là cái bẫy, vì nếu nói chim sống thì tức khắc anh
chăn chiên bóp nó chết trước khi mở bàn tay. Nếu nói
chim chết thì anh ta mở bàn tay cho chim bay đi. Trước
sự chờ đợi của đám đông, nhà hiền triết từ tốn trả lời
như sau: Con chim trong tay ngươi sống hay chết là tùy
ở ngươi. Nếu ngươi cho nó sống thì sống, nếu ngươi
muốn nó chết thì nó chết.
Ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc, đó là niềm
khao khát thâm sâu nhất của con người, nhưng chúng ta
được hạnh phúc hay không là tùy ở chúng ta, giống như
con chim sống hay chết là tùy ở anh chăn chiên. Hạnh
phúc đích thực của mỗi người chúng ta là Thiên Chúa, là
Nước Trời. Phúc Âm viết Thiên Chúa mời gọi con người
tới dự tiệc cưới. Tiệc cưới đó là hình ảnh Nước Trời, là nơi
đem lại hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu. Thế nhưng
người ta không đáp lại, viện cớ đi thăm trại, viện cớ đi
buôn bán. Đi thăm trại, đi buôn bán tự nó không phải là
việc xấu, nhưng họ đã làm một việc khờ dại là chỉ chú ý
đời này mà quên đi đời sau. Họ nghĩ lầm: giàu sang đem
lại hạnh phúc. Nhưng cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời
là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng
những của cải chóng qua thì đó là lúc con người cảm
thấy trống vắng nhất trong tâm hồn.
Đừng lấy lý do tôi quá bận rội với công việc làm, với gia
đình mà không dành giờ cho Thiên Chúa, không dành giờ
cho Nước Trời, không dành giờ lo đến linh hồn mình. Bận
rộn chỉ là tấm ảnh dựng nên để che đậy những lười
biếng, những tiêu cực của mình. Đừng hỏi tôi có bận hay
không, nhưng hãy hỏi tôi có muốn hay không? Vì lòng
muốn sẽ thắng vượt mọi trở ngại, mọi bận rộn.
Thiên Chúa không phải là bông hoa để trang trí cuộc đời.
Thiên Chúa là một Đấng tối cần không thể thiếu vắng
trong cuộc đời chúng ta. Hạnh phúc Nước Trời không
phải là một con bài trong Casino, thua con bài này ta
đánh con bài khác. Hạnh phúc Nước Trời là một vấn đề
cực kỳ nghiêm trọng và can hệ vì chỉ có một lần thôi:
Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa thì muôn đời tôi được,
trái lại từ chối thì tôi đánh mất đời đời.
Vậy thì Thiên Chúa phải là Đấng ưu tiên và tối hậu trong
cuộc đời chúng ta. Ngài phải ở trên mọi lý do bận rộn,
trên mọi của cải đời này. Và hạnh phúc Nước Trời là một
thứ suốt đời tôi chuyên tâm tìm kiếm.
(Lm Luy Hữu Độ, CMC)
*************
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Ngày 7 Tháng Mười
Lần hạt Mân côi từ bao năm tháng đã là tỏ
lòng kính mến Ðức Mẹ. Thực hành này đã
có một chiều sâu mới trong thời chúng ta.
Ngày 7 tháng 10 năm 1571, một thuyền
đoàn Kitô Giáo gồm 206 chiếc thuyền với 80 ngàn người do
thánh Giáo Hoàng Piô thứ V tổ chức, và do Don John của Áo
Quốc lãnh đạo đã quyết thắng thuyền đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ
Hồi Giáo với 320 chiến thuyền và 120 ngàn binh sĩ và người
chèo tù nhân Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ trong vịnh biển Hy
Lạp.
Một lần nữa, đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi Giáo không chế ngự
được đoàn quân Kitô giáo Âu châu. Trong trận hải chiến
này, nhóm Mân Côi Rôma đã lần chuỗi Mân Côi để cầu
thắng cho Hải đội Kitô Giáo trong nhà thờ Ðức Bà. Khi tin
đoàn thắng được loan ra, ai ai cũng nhìn nhận đó là sự bầu
cử của Ðức Mẹ. Ðức Giáo Hoàng Piô thứ V thuộc dòng
Ðaminh rất sùng kính Kinh Mân côi đã lập ra lễ Ðức Bà
Toàn Thắng để đánh dấu sự chiến thắng nói trên.
Về sau lễ này được đổi ra là lễ Ðức Mẹ Mân Côi mà Giáo hội
vẫn giữ vào ngày 7/10 mỗi năm. Khi người ta lần hạt ở các
đám tang đêm trước ngày chôn cất, người chủ sự thường
nhân cơ hội để đọc hết 150 kinh Mân côi, các Sự Vui, Sự
Thương, và Sự Mừng, với kinh mở đầu cho lễ Ðức Mẹ Mân
Côi. Ðó là tóm tắt đầy đủ nhất của cuộc đời Mẹ Maria và
Chúa Giêsu Con Mẹ. Mặc dù Ðức Mẹ trao chuỗi Mân Côi cho
Thánh Đôminicô không được coi có tính cách lịch sử, nhưng
sự phát triển của kinh nguyện này là nợ lớn đối với những
đệ tử của Thánh Ðôminicô.
Lạy Chúa xin đổ tràn tim chúng con với tình thương của
Chúa. Chúa đã sai thiên thần báo cho chúng con, Con Chúa
giáng trần làm người. Xin hãy đưa chúng con đến sự vinh
quang phục sinh nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của con
Chúa. Amen. (Trích từ NguoiTinHuu.com)

Chân Phước Contardo Ferrini
(1859-1902)
Contardo Ferrini là con của một thầy giáo mà sau này chính
ngài cũng trở nên một người có kiến thức, hiểu biết nhiều
thứ tiếng khác nhau. Ngày nay, ngài là quan thầy của các
đại học.
Sinh ở Milan, ngài có bằng tiến sĩ luật ở Ý và được học bổng
để du học ở Bá Linh về luật Rôma-Byzantine. Là một
chuyên gia nổi tiếng về luật, ngài dạy ở vài trường cao
đẳng trước khi dạy ở Ðại Học Pavia, là nơi ngài được coi là
một người có thẩm quyền hiểu biết về luật Rôma. Contardo
cũng học biết về đức tin mà ngài đã sống và quý trọng. Là
một học giả, ngài nghiên cứu cổ ngữ trong Phúc Âm và
Sách Thánh. Những bài giảng và văn từ của ngài cho thấy
sự hiểu biết của ngài về đức tin và khoa học. Ngài tham dự
Thánh Lễ hàng ngày và trở nên một người dòng Ba
Phanxicô, trung thành tuân giữ quy luật. Ngài cũng phục vụ
trong tổ chức Bác Ái Vincent de Paul.
Ngài từ trần năm 1902 lúc 43 tuổi với nhiều lá thư của các
giáo sư đồng viện đã ca tụng ngài như một vị thánh; người
dân Suma là nơi ngài sinh sống cũng cả quyết rằng ngài
phải được tuyên xưng là một vị thánh.
Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã phong chân phước cho ngài năm
1947.

