Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

T H Ô N G
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1) Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng 11
Lễ Các Thánh

Ngày 1

Lễ Các Đẳng Linh Hồn/
Bổn Mạng Cộng Đoàn

Ngày 2

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh

Ngày 21

Lễ Chúa Kitô Vua

Ngày 23

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24

2) Thánh Lễ Việt Nam Tại Nhà Thờ Westside
• Chúa Nhật ngày 16 tháng 11 lúc 1 giờ chiều.
3) Hội Con Đức Mẹ Đọc Kinh Tại Hội trường
Evergreen
• Chúa Nhật ngày 9 tháng 11 lúc 5 giờ chiều.
4) Chúc Mừng
Anh chị Nguyễn Đức Hạnh có con là Augutinô
Andrew Nguyễn đã được rửa tội ngày 19 tháng
10 năm 2008 tại nhà thờ Westside.
5) Website Cộng Đoàn: http://cdmartin.org

Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi nên đời
tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng
tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì.
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, mỗi
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.

Mỗi năm vào ngày 02 tháng 11, chúng ta được mời gọi
- mời gọi khẩn thiết - để cầu nguyện nhiều hơn cho
những người đã chết. Mặc dù chết xem ra là một sự
chia lìa, cái chết đó không làm chúng ta quên đi những
người đã ra đi trước. Chúng ta được liên kết với họ qua
việc các thánh thông công. Lời kinh của chúng ta hôm
nay là kinh nguyện của họ trước nhan thánh Chúa. Đôi
tay chúng ta giơ lên là đôi tay của họ dâng lên trước
toà Chúa, vì chúng ta là một thân thể, một tinh thần
trong Đức Kitô.
Công Đồng Trentô dậy rằng: "Các tín hữu còn sống có
thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn trong luyện
ngục, nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh
Lễ Misa."
Trong sách 2 Macabê 12:43-45 - "Ông đã làm một việc
rất tốt và cao quý bởi nghĩ đến sự sống lại...nếu ông
nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những
người đã an nghỉ cách đạo đức, thì quả là ý nghĩ lành
thánh và đạo đức; do đó ông đã xin dâng lễ tế xá tội
cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi."
Giáo Hội Chúa Kitô là giáo hội duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền. Anh chị em biết rằng Giáo
Hội vinh quang nhưng còn phải chiến đấu và đau khổ.
Cho nên Giáo Hội không ngừng thánh hoá con cái mình
qua các bí tích, và bằng các việc làm phúc đức: đọc
kinh, lần hạt, ăn chay, hãm mình, bố thí, nhường ân
xá, tham dự thánh lễ, rước lễ cho các linh hồn trong
luyện ngục.
Trong Thánh Lễ, qua kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội
luôn luôn cầu nguyện cho những người đã chết:
- Xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến
thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được
vui hưởng ánh sáng tôn nhan (KNTT II)
- Xin thương nhận tất cả vào nước Cha, nơi chúng con
hy vọng sẽ được cùng nhau vui hưởng vinh quang Cha
muôn đời (KNTT III)

BĐH xin chân thành cảm ơn anh
Huỳnh Viết Song đã hy sinh thời
giờ để thực hiện và gởi tặng 50
cuốn DVD Cung Nghinh Đức Mẹ
ngày 17 tháng 8 năm 2008 cho
cộng đoàn để bán gây qũy. Cám ơn
quí vị đã mua ủng hộ. Xin Thiên
Chúa chúc lành và trả công bội hậu
cho gia đình anh Song cùng toàn
thể quí vị.

- Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu đã qua đời
trong bình an của Đức Kitô và tất cả mọi người quá cố
mà chỉ một mình Cha biết họ đã tin tưởng vào Cha
(KNTT IV)
Cầu nguyện cho anh chị em tín hữu đã qua đời là
những sắc thái cao đẹp nhất của đức tin Công Giáo.
"Xin thương đón nhận họ vào Nhà Chúa, nơi đầy ánh
sáng và bình an."
Lm. Trần Văn Sang

"Hoàng tử và người hành khất" là câu chuyện của
Mark Twain về hai em bé sống cách đây 300 năm ở
nước Anh. Hai em bé không chỉ là bạn tốt của nhau, mà chúng
còn giống nhau như anh em sinh đôi. Một em là Edward, hoàng
tử xứ Wales, em kia là Tom Canty, một chú bé nghèo khổ.
Một ngày kia, thật là trò vui, hai em quyết định chuyển địa vị,
chúng thay đổi quần áo. Edward mặc quần áo rách tả tơi của
đứa trẻ nghèo khổ và đi lang thang khắp các khu nhà ổ chuột ở
London, sát cánh với những người hành khất và thấp kém.
Sau một thời gian hai chú bé mệt mỏi vì trò chơi của chúng.
Trong bộ quần áo rách rưới, Edward cố gắng nói cho người
cảnh sát biết rằng chú là hoàng tử. Nhưng chú bị tống giam.
Ngay khi Tom sắp sửa được phong vương, Edward tỏ lộ và
thuyết phục các viên chức chú là hoàng tử thật. Do kết quả
kinh nghiệm của mình, Edward trở thành một nhà lãnh đạo
công minh và nhân ái.
Tình cảnh giữa Chúa Kitô và chúng ta cũng có cái gì giống như
thế. Chúa Kitô là hoàng tử, Con thật của Thiên Chúa. Ngài đã
chuyển địa vị với chúng ta, những kẻ nghèo khó. Ngài mang
lấy thể xác nghèo hèn chúng ta. Rồi Chúa Kitô làm cho mỗi
chúng ta thành hoàng tử bằng cách mặc cho chúng ta áo ân
sủng của Ngài, chia sẻ chính sự sống thần linh của Ngài cho
chúng ta. Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết những thống khổ của
loài người. Nhờ trở thành con người, Ngài thực sự chịu đau khổ
như mọi người phải chịu. Như hoàng tử trong câu chuyện,
Chúa Giêsu học biết yêu thương những người nghèo khổ, Chúa
Giêsu học biết yêu thương những người thiếu thốn mọi sự.
Bạn đừng ngạc nhiên vì Chúa Kitô, Vua của chúng ta, đặt để
thử thách này cho được vào nhà vĩnh cửu của Ngài: Bạn có
giúp đỡ những người thiếu thốn không? Tin Mừng hôm nay là
một trong những truyện quan trọng nhất của Chúa Kitô. Tin
Mừng cho những người giúp đỡ những ai thiếu thốn, tin buồn
cho những người ít hay không chú ý đến những nhu cầu của
người
khác.
Hôm nay bạn hãy xét mình đi. Bạn có bao giờ cung cấp của ăn
cho người túng đói không? Có lẽ bạn chưa bao giờ gặp mầu
nhiệm chết đói. Tuy thế ai cũng biết có hàng triệu người đang
phải chịu cảnh đói. Bạn có giúp đỡ gì qua các cơ quan từ thiện
không? Có khi nào bạn thăm viếng tù nhân không? Không phải
chỉ là những người ở sau hàng giậu sắt, nhưng còn là những
người ở sau hàng giậu cô đơn, dốt nát, sầu khổ.

Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða
Minh; sanh 1832 tại Trà Vinh, Nam-Ðịnh; chết 6, tháng
12 1861, tại Hải Dương. Thánh Khang là người giúp việc
cho Ðức Cha Hermosilla. Trong khi cố gắng cứu chủ
thoát ngục, ngài bị bắt, bị trừng phạt 120 roi. Sau nhiều
lần bị tra tấn, ngài bị xử trảm (chém đầu). Phong Á
Thánh 1906.
Giuse Marchand Du, linh mục; sanh 1803 tại
Passavant, Besançon, Pháp; chết 30 tháng 11, 1835, tại
Thợ Ðúc. Cha Du hoàn tất các năm thần học tại chủng
viện của Hội Thừa Sai Balê, được thụ phong linh mục và
được gửi đi Việt Nam. Ngài bị bắt tại Saigon nơi ngài bị
tra tấn cho đến chết khi da thịt ngài bị dứt ra từng
mảng bởi những kìm kẹp hun nóng bỏng. Phong Á
Thánh 1900.
Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Phụ nữ có chồng; sanh
1781 tại Bái-Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng
7, 1841, tại Nam-Ðinh. Bà sanh trưởng trong một gia
đình công giáo và là mẹ của 6 người con. Ngài bị bắt khi
đem thư của các vị thừa sai bị nhốt trong tù, và bị bắt.
Phong Á Thánh 1909. Ngày Lễ: 18 tháng 2.

Thánh Martin đã noi gương Chúa Giêsu, Đấng "hiền lành
và khiêm nhường trong lòng". Tâm hồn Người không kiêu
căng tự phụ. Người thâm hiểu Thiên Chúa là Đấng Tạo
Thành, còn chúng ta là loại thụ tạo. Chúa thương yêu
chúng ta như cha thương con, và mong ước cho chúng ta
được hạnh phúc. Vì thế người hoàn toàn phó thác theo
thánh ý Chúa. Chúng ta hãy noi gương Thánh Martin ăn ở
khiêm nhường, vâng lời theo thánh ý Thiên Chúa trong
mọi sự.

Bạn đã làm gì cho những người chết đói về tinh thần, bệnh tật
về tinh thần, xa lạ về tinh thần, bị giam hãm về tinh thần ?
Nếu bạn mới chỉ làm ít hay chưa làm gì, thì bạn hãy nghe lệnh
truyền "Khởi hành".

LỜI NGUYỆN: Lạy Thánh Martin, xin cầu cùng Thiên
Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con được lòng khiêm
nhường chân chính, đừng ăn ở ngang tàng mất nết; trái
lại, biết an tâm với số phận, tùy theo ơn Chúa ban cho.
Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa Thánh Thần soi
dẫn để hiểu rằng kiêu căng là mưu chước ma quỉ; trái lại,
vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đường đưa đến hạnh
phúc trường sinh, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Tin Mừng còn đi xa hơn, những gì bạn làm cho người túng thiếu
là bạn làm cho chính Chúa Kitô. Những gì các con làm hay
không làm, là các con đã làm hay không làm cho chính Ta.
Chúa Kitô tự đồng hóa với những người túng thiếu, Vua chúng
ta đói, Vua chúng ta khát, Vua chúng ta là khách lạ, Vua chúng
ta trần trụi, Vua chúng ta yếu đau. Vua chúng ta bị cầm tù.

Khiêm
Khiêm
Khiêm
Khiêm

Phải, chúng ta phụng sự và tôn thờ Chúa Giêsu Kiô Vua chúng
ta trên bàn thờ này, nhưng chúng ta cũng phải phụng sự và
tôn thờ Ngài trong những người túng thiếu của Ngài. Rồi Ngài
sẽ gọi chúng ta vào buổi tận cùng. "Hãy đến". Xin Chúa chúc
lành cho các bạn. (Trích Đời Thường)
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đường
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minh chứng.
trao tặng.
hy vọng.
đón nhận.

***********

Thu/Chi Tháng 10
Thu
$1,227.00

Chi
$32.55
$2,357.58 (Faith Raising)

