Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

T H Ô N G

B Á O

1) Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng 12
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 8

Lễ Giáng Sinh

Ngày 25

Lễ Thánh Gia

Ngày 28

2) Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh - Thứ Tư ngày
24 tháng 12 lúc 10:30 tối tại nhà thờ Westside.
3) Lễ Việt Nam - Chúa Nhật ngày 4 tháng 1
lúc 1 giờ chiều tại nhà thờ Westside.
4) Lễ Việt Nam (Tết Nguyên Đán) –
Chúa Nhật ngày 25 tháng 1 lúc 11:30 sáng
tại nhà thờ Downtown.
5) Chương Trình Tĩnh Tâm và Đại Nhạc Hội
thứ Bảy ngày 3 tháng 01 năm 2009
do Cha Trịnh Ngọc Danh hướng dẫn.
•

Tĩnh tâm từ 10:00 am - 2:00 pm
hội trường nhà thờ Sacred Heart
4520 E. McKinley Ave. Tacoma, WA 98404

•

Đại Nhạc Hội từ 6 pm – 11:30pm
nhà hàng Imperial Dragon
6805 6th Ave. Tacoma, WA 98406
($30 1 vé bao gồm 6 món ăn và ca nhạc)

Đáp Ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình
thương của Chúa tới muôn đời.
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Ý chỉ chung: Cầu cho Giáo Hội, khi phải đương đầu với
sự bành trướng về văn hóa bạo độn và văn hoá sự chết,
biết can đảm phát huy nền văn hóa sự sống qua mọi hoạt
động thừa sai tông đồ.

Ý chỉ truyền giáo: Đặc biệt cầu cho Kitô hữu tại các
nước truyền giáo biết dùng những cử chỉ huynh đệ để
chứng tỏ rằng Hài Nhi sinh ra tại hang đá Bêlem là niềm
hy vọng sáng ngời cho toàn thế giới.

Các con yêu dấu! Hôm nay, cách đặc biệt
Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn
mình đón nhận Thiên Chúa và để từng trái
tim các con hôm nay trở thành nơi cho Chúa
Giêsu giáng sinh.
Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2001:
Các con yêu dấu! Đặc biệt hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy
hiệp nhất, qua lời cầu nguyện, với Hài Nhi Giêsu mới sinh mà
Mẹ đang bồng ẵm trên tay cho các con và hãy trở nên một
dấu chỉ cho thế giới bất an này. Các con bé nhỏ, hãy khuyến
khích nhau cầu nguyện và yêu thương. Chớ gì niềm tin của
các con là niềm khích lệ cho người khác để tin tưởng và yêu
thương nhiều hơn nữa.
Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1996:
Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ đặc biệt ở bên các con, ẵm
bồng Hài Nhi Giêsu trong lòng Mẹ và Mẹ mời gọi các con, các
con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn ra đón nhận lời kêu gọi của
Người. Người kêu gọi các con đến với niềm vui. Các con bé
nhỏ, hãy vui sống những Sứ Điệp Tin Mừng mà Mẹ lập đi lập
lại với các con từ lúc Mẹ ở với các con.
Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1991:
Các con yêu dấu! Hôm nay, đặc biệt Mẹ đem Chúa Hài Nhi
tới cho các con, để Ngài ban chúc lành cho các con với chúc
lành hòa bình và yêu thương của Ngài. Các con nói Giáng
Sinh là lễ của gia đình. Bởi vậy, hỡi các con, hãy đặt Thiên
Chúa lên chỗ nhất trong gia đình các con.
Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2008:
"Các con yêu dấu! Hôm nay nữa, trong thời gian ân sủng
này, Mẹ kêu gọi các con hãy nguyện xin Chúa Giêsu Hài Nhi
giáng sinh trong tâm hồn các con. Nguyện xin Người, chính
là Bình An, ban bình an cho toàn thế giới qua các con. Vì
thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện liên lỉ cho thế giới hỗn
loạn, bất an này ngõ hầu các con có thể trở thành những
chứng nhân bình an cho tất cả mọi người. Chớ gì hy vọng
bắt đầu chảy tràn qua tâm hồn các con như giòng sông ân
sủng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Cầu xin Mẹ Maria
Dạy chúng con đón nhận Chúa Giêsu
Và Thánh Thần Người
Giúp chúng con chuẩn bị “Hang Bêlem”
Lòng chúng con cho sáng láng,
Đầy ắp tình yêu thương tha thứ, luôn tín thác,
Xin vâng ý Cha
Xứng đáng để vua tình yêu giáng thế
cùng với quà tặng bình an của Ngài.

Hơn hết tất cả, lễ Giáng Sinh thật sự là một lễ

Nơi Chúa Giêsu chọn ngự đến
phải giống như cung lòng Mẹ Maria :

dành cho gia đình. Nói đến Thánh Gia, có lẽ là nói đến một
cái gì xa vời chăng, vì gia đình chúng ta đây có lẽ còn quá
cách xa gia đình lý tưởng này.
Chúng ta đừng quên rằng Maria và Giuse, cũng như các
bậc cha mẹ khá, đều phải đương đầu đối diện với biết bao
vấn đề khó khăn. Bóng đen của thập giá đã phủ xuống
chiếc nôi ở Bêlem, đã tràn vào trái tim Mẹ Maria khi nghe
lời tiên tri lạnh lùng của Simêon, nào là con trẻ sẽ nên cớ
vấp phạm của nhiều người trong Israel , nào là trái tim của
Mẹ sẽ bị lưỡi gươm sắc đâm thâu qua. Ngày từ đầu con trẻ
mà Maria và Giuse hết lòng yêu thương trìu mến lại là một
huyền nhiệm to lớn, và khi con trẻ trưởng thành dưới sự
bao bọc của mình, Maria và Giuse chỉ biết hết lòng phó
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thanh sạch
khiêm hạ
luôn đón nhận thánh ý Chúa
vâng phục tín thác
vượt mọi thử thách để thi hành ý Chúa
nghèo hèn đơn sơ như hang bò lừa

Chứ không phải là
MỘT MÁNG CỎ ĐẮT TIỀN
MỘT CÂY THÔNG LỘNG LẪY
NHỮNG MÓN QUÀ TẶNG NHAU
NHỮNG BỮA TIỆC VUI VẺ
NHỮNG CÁNH THIỆP TRANG TRỌNG
NGÔI SAO, ĐÈN MÀU , CA NHẠC, ÔNG GIÀ NOEL…

thác tín nhiệm vào Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cũng
phải làm như thế thôi. Gia đình là một định chế lâu đời
nhất của nhân loại, và gia đình đã tồn tại đến ngày nay là
vì nó được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Chúng ta có
thể không có khả năng làm xoay chuyển thế giới nhưng
ảnh hưởng của chúng ta vẫn có thể vươn ra bao bọc lấy gia
đình tổ ấm chúng ta.
Cũng giống như bất cứ kế hoạch đáng giá nào khác, cuộc
sống gia đình muốn thành công mỹ mãn phải cần đầu tư
nhiều thời giờ và sức mạnh. Gia đình hạnh phúc không tự
dưng mà đến. Tình yêu, hoà điệu, kính trọng lẫn nhau, vốn
là những yếu tố cơ bản của một gia đình hạnh phúc, phải
được chứng minh bằng hành động cụ thể. Câu Latinh “Lời

Khiêm nhu tự hạ noi theo cung cách sống
của Mẹ Maria trước mặt Thiên Chúa và người đời
“Chúa hạ bệ những ai quyền thế
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” Lc 1:52
Nghèo khó đơn sơ như gia đình của Mẹ,
như tấm lòng sẵn sàng chia sẻ của Mẹ,
như hang đá Bêlem…
“Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng” Lc 1:53
Trong một thế giới ngày càng duy vật, đề cao vật chất
hưởng thụ, tự tin tự đại … ta hãy sống khiêm nhu
nghèo khó, để Vua Tình Yêu giáng thế trong ta và thế
giới hôm nay.

nói bay qua, gương bày lôi kéo” (Verba volant, exampla
trahunt). Gương sáng là những lời giảng dạy hùng hồn
nhất. Những thái độ yêu thương ân cần chăm sóc, vốn rất
cần trong những buổi ban đầu, cũng có nhiều ảnh hưởng
sâu đậm và dài lâu.
Hơn bất cứ gì khác, điều đáng nói nhất là cần sống bình an
trong vòng tay êm ấm của gia đình. Đã đành một gia đình
được chu cấp đầy đủ, và một mức sống tươm tất là điều
quan trọng nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng nếu như gia
đình không duy trì cầu nguyện hướng về cuộc sống thiêng
liêng, thì mọi chuyện khác cũng nhất định sẽ trục trặc mà
thôi.
Đời sống gia đình không bao giờ trôi chảy êm ả mãi, ngày
nay còn có biết bao khó khăn phải nỗ lực phấn đấu hơn

Sau khi được quyền năng Thánh Thần Chúa bao phủ,
Lửa Thần Khí đã thúc giục Mẹ Maria đến chia sẻ tình yêu
với bà chị họ Isave, không quản ngại đường xa, thân gái…
X. Lc 1:39-45
Đặc trưng của Tình Yêu Kitô Giáo là chia sẻ, hiến tặng,
hy sinh chính mình cho người khác, dù là kẻ nghịch thù…
x. Mt 22:39 – Ga 13:34 – Mt 25:34-36 – Mt 5:38-48 – Lc
6:34-35 – Mt 7:1-3; 18:21-22 – vv…
Noel đã trở thành một ngày lễ quốc tế
nhưng cũng đã tục hoá thành những hình thức vui chơi giải
trí thay vì là ngày lễ tôn vinh Tình Yêu hiến tặng
Ta hãy sống chia sẻ, hiến tặng,
thay vì đặt quan trọng vào những hình thức bên
ngoài… để làm quà cho Chúa Giêsu Hài Đồng,
để Vua Tình Yêu giáng thế trong ta và thế giới hôm
nay.

xưa nhiều lắm. Nhưng đó là những nguyên liệu chúng ta sử
***********

dụng để hình thành nên đời sống thánh thiện của chính
mình. Nhân dịp Lễ Thánh Gia, chúng ta cầu xin Mẹ Maria
và Thánh Cả Giuse giúp gia đình chúng ta biết sống đẹp
lòng Chúa hầu đem lại một tinh thần mới cho đơn vị cơ bản
nầy của xã hội loài người.
NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
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