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Đối với Giáo Hội cách chung: Mùa Chay là thời gian 40 ngày để
chuẩn bị mừng Lễ Phục sinh.

Kính thưa Cha Linh Hướng và Anh Chị Em,
Dù biết rằng mỗi người trong chúng tôi đều có những khả năng
giới hạn, nhưng để đáp lại tiếng Chúa mời gọi, qua sự tin cậy, ủy
thác của anh chị em, chúng tôi xin nhận lãnh trách nhiệm phục
vụ Cộng Đoàn trong cùng một ý hướng:

Đối với các dự tòng: Mùa Chay là thời gian chuẩn bị lãnh nhận các Bí
tích khai tâm Kitô giáo.
Đối với các tín hữu: Mùa Chay là thời gian dọn tâm hồn cử hành mầu
nhiệm Vượt qua, nhờ sống ý nghĩa.

Phục vụ với tinh thần trách nhiệm của người Kitô hữu.
Phục vụ với niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa
Giêsu “không có Thầy anh em không làm được gì”.
Phục vụ với tâm tình phó thác vào lòng thương xót của
Chúa, để không thất-vọng nản-chí khi gặp thử thách.
Phục vụ dưới ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội.

Sau những ngày vui đầy ánh sáng và âm thanh của lễ Chúa
Giáng Sinh, chu kỳ Phụng Vụ dẫn ta vào Mùa Chay (Bắt đầu từ
thứ Tư lễ Tro, và kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly), để
chuẩn bị cử hành long trọng màu nhiệm Vượt Qua, gồm cái chết
trên thập giá và cuộc Phục sinh vinh quang của Chúa Cứu Thế.

“Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ”. Chúng
tôi là những người phục vụ, cộng tác với Linh Mục để chuẩn bị
cho tất cả chúng ta cùng đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn
tiệc Thánh Thể, nguồn gốc cấu tạo nên Cộng đoàn và đem lại sức
sống cho Cộng đoàn.

Bốn mươi ngày (40) Mùa chay và Tuần Thánh là thời gian đặc biệt mà
Giáo hội dùng để giúp ta suy niệm về những khía cạnh huyền nhiệm
nhất của cuộc sống như: Thân phận yếu đuối và tội lỗi của con người,
sự hoán cãi nội tâm, đời sống đền tội, ý nghĩa của thử thách, thân phận
nô lệ và giải phóng, giao ước tình yêu và phản bội, đau khổ và hy
sinh.., cuối cùng là cái Chết và Phục sinh như là lời giải đáp cho vấn đề
gay cấn nhất của đời sống: sự chết và cái gì bên kia sự chết?

Nhờ Mẹ Maria chúng ta vững thêm niềm tin, tiến lên bằng an. Có
cha thánh Giuse, đấng che chở Chúa Giêsu thuở ấu thơ ở Nazaret
và Thánh Martin de Porres phù trợ, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp
gỡ chúa Kitô, để Ngài biến đổi cuộc đời mình, biến đổi Cộng Đoàn
mình, làm nên “một Cộng Đoàn huynh đệ chỉ có một linh hồn”.
Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có vinh danh Thiên Chúa.
Vinh danh Thiên Chúa chính là đời sống đạo đức của chúng ta
phát triển tốt đẹp.
Xin anh chị em hợp tác và cầu nguyện cho chúng tôi.
Chân thành cám ơn,
Chủ tịch Nguyễn Thành Chiêu

Chúc mừng hai em Têrêsa Vũ Thị Quỳnh Vân và Phaolô Lê Viết
Bường được tuyên hứa lên Dự Trưởng ngày 5 tháng 3 năm
2006.
Thông báo:


Đoàn sẽ tổ chức một buổi tỉnh tâm dành riêng cho các em
từ 8 tuổi trở lên vào ngày 31/3 cho đến ngày 1/4 năm
2006, tại nhà thờ St Michael downtown dưới sự chủ sự
của Cha tuyên úy đoàn.



Khóa huấn luyện tông đồ đội trưởng/đội phó cho các em
sẽ được Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể miền Tây Bắc tổ
chức từ ngày 1/4 cho đến ngày 2/7 năm 2006.

Xin cộng đoàn cầu nguyện và khuyến khích con em tham dự

.

1. Bảy điều răn của Giáo Hội:
= Tham dự các ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
= Lãnh nhận bí tích
= Giữ luật của Giáo Hội về hôn nhân
= Học giáo lý
= Nâng đỡ giáo hội
= Ăn chay và kiêng thịt vào những ngày giáo hội ấn định
= Tham gia vào việc truyền giáo và tông đồ của giáo hội
2. Các ngày lễ buộc (trọng) trong nước Mỹ:
= Lễ Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa (1/1)
= Lễ Chúa Giêsu lên Trời (25/5)
= Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)
= Lễ Các Thánh (1/11)
= Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)
= Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)
= 52 Chúa Nhật trong năm
3. Ăn chay nghĩa là gì?:
= Một bữa ăn no. Không được ăn đồ vặt
= Ngày nào phải ăn chay?: Thứ thư lễ Tro và thứ sáu Tuần
Thánh
= Ai phải ăn chay?: Từ 18 tuổi đến 59 tuổi
4. Luật kiêng thịt:
= Kiêng thịt nghĩa là gì?: Không được ăn thịt.
= Ngày nào phải kiêng thịt?: Thứ thư lễ Tro và các thứ sáu
trong mùa chay.
= Ai phải kiêng thịt?: Từ 14 tuổi trở lên.

Suy Niệm Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay B
Ngày 12 tháng 3 năm 2006

Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?
Trong Mùa Chay ta cùng với các tông đồ suy gẫm ý nghĩa của lời
Chúa: Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Các tông đồ bày tỏ nỗi buồn
sầu khi Chúa Giê-su tiên báo, Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều,
bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị lên án tử hình, và
ngày thứ ba sẽ sống lại (Mc 8:31).
Từ đó các tông đồ quan sát và suy niệm những cảnh : Thày mình bị
bách hại trong vườn cây dầu, bị dân chúng lăng nhục, nhạo cười, bị
quân lính tra tấn và đánh đòn, cuối cùng chịu đội mão gai, vác thánh
giá và chịu chết trên thập giá. Những cảnh bách hại và lăng nhục
Thày mình phải chịu làm các tông đồ nản lòng, khiếp sợ. Họ nản
lòng vì cái chết của Thày mình đã làm tiêu tan những mối hi vọng
của họ. Họ khiếp sợ vì bị người Do Thái truy nã, bách hại. Rồi khi
được loan tin là Thày mình đã sống lại họ trở nên hoang mang,
không biết đâu là thực hư. Chỉ sau khi đối diện với Chúa phục sinh
họ mới trở nên xác tín. Và từ đó họ ra đi để làm chứng cho việc
Chúa sống lại.
Đối với ta, từư cõi chết sống lại nghĩa là gì trong đời sống mỗi người?
Một biến cố rất quan trọng xẩy ra trong đời sống ta, mang lại sự
sống thiêng liêng cho tâm hồn là Bí tích Rửa tội. Khi lãnh nhận Bí
tích Rửa tội, ta cũng được sống lại từ cõi chết. Cái tội nguyên tổ bị
hủy diệt, và ta được sống lại trong ơn nghĩa với Chúa. Thế rồi từ đó
trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng trải qua những cuộc chết đi
sống lại nho nhỏ, không phải như các tông đồ, cũng không phải như
các vị tử đạo. Khi ta sẵn sàng chịu thua thiệt, mất mát ở đời này,
như mất bạn bè, mất việc làm, mất địa vị xã hội, chỉ vì tin yêu vào
Chúa, và tuân giữ giới răn Chúa, tức là ta đã chết đi cho mình một
phần, để được sống lại trong ơn nghĩa với Chúa. Khi ta sẵn sàng
chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính ươn hèn, chết đi cho tính tham
lam, ích kỷ, lười biếng, chết đi cho tính nói hành nói xấu, ta sẽ đuợc
tham dự vào đời sống mới trong ơn nghĩa với Chúa. Đó chính là ý
nghĩa của lời Chúa: Nếu hạt lúa miến rơi xuống đất mà không mục
nát đi, nó sẽ trơ trọi một mình; còn nếu mục nát đi, nó sẽ sinh nhiều
bông trái (Ga 12:24). Khi ta chịu cắt tỉa những tính mê nết xấu, ta
sẽ được vươn lên về đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng. Bấy
giờ ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa của lời Chúa: chết đi sống lại
như thế nào

Mỗi tháng 1 câu chuyện
Một vị Linh Mục nằm trên giường sắp chết vì cõi lòng tan vỡ, vết
trọng thương của ngài chính là vì bị quá nhiều lời đồn đãi và những
lời bêu rếu.
Có một bà là một trong những hung thủ chính, đến xin vị Linh Mục
rộng lòng tha thứ, bà nói: “Thưa Cha, con thật là buồn và hối hận,
phạm rất nhiều tội làm tổn thương đến cha, con bịa đặt tin đồn gây
nhiều điều rắc rối. Nếu con có thể vì Cha mà làm chút việc gì đó, thì
xin Cha nói cho con biết, con nhất định và rất bằng lòng làm chuyện
đó”.
Vị Linh Mục sắp chết kéo cái gối ra, dùng cánh tay run rẩy đưa cho
bà ấy và nói: “Bà đem cái gối nầy lên trên lầu chuông, ném tất cả
lông vũ ở trong ra”.
Để cho vị Linh Mục phấn khởi, bà ta bèn nghe lời của Linh Mục chạy
lên lầu chuông, ném tất cả lông vũ ra, toàn bộ lông vũ bị một cơn
gió mạnh thổi đi tứ tán, không vết không tích. Sau khi bà ta đã ném
sạch sành sanh tất cả các lông vũ, bèn trở lại nói với vị Linh Mục:
“Con
đã
nghe
lời
Cha
dặn
dò
mà
làm
rồi”.
“Bây giờ”, vị Linh Mục nói: “Bà đi ra, thu tất cả các lông vũ ấy lại, rồi
đem bỏ vào trong cái gối”.
“Không thể được ạ”, bà ấy thất thanh nói: “Gió đã thổi nó đi rất xa
rất xa rồi”.

Suy tư:
Lễ Tro là lễ mở đầu mùa chay thánh, mà tư tưởng chính trong lễ tro,
được Giáo Hội nêu ra trong câu Thánh Kinh:
Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở
về bụi tro (Gen 3:19)
Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy luôn tâm
niệm: chúng ta là tro, là bụi, chúng ta hèn mạt,
chúng ta gai chướng, chúng ta tội lỗi, chúng ta là
vật bỏ, là vật phế thải, chúng ta làm đau lòng người khác, chúng ta
đáng Chúa đánh đòn, giáng những tai ương khốn khó cho chúng ta,
chúng ta có tội và ơn Chúa sẽ tràn ngập trong chúng ta.

∗
∗

Trong tất cả các tội, không có tội nào gây thiệt hại nhiều cho
người ta bằng tội: nói hành nói xấu người khác.
Nói hành nói xấu tức là nói những điều không tốt về người thứ ba,
thêm điều bịa đặt cho người ta những chuyện không có, làm mất
danh dự của họ. Chuyện tốt thì gió thổi bay đi nửa làng, còn chuyện
xấu gió thổi bay đi cả tỉnh thành. Chuyện một nói ra hai, hai ra bốn,
bốn ra tám… và cứ thế mà nhân lên hàng ngàn hàng vạn, thử hỏi
danh dự của người ta còn gì chứ? Mà khi lời nói đã ra khỏi miệng rồi,
thì y như đám lông vũ kia, bị gió thổi bay tứ phương thiên hạ, thì
làm sao mà gom lại được chứ? Thật là tai hại vô cùng.

Cha Linh Hướng

Nguyễn Anh Tuấn

748-4953

Cha Chánh Xứ

Jim Lee

754-4667 ext 113

Chủ Tịch

Nguyễn Thành Chiêu

754-0865

Ca Đoàn Nữ Vương Hòa Bình

Lê Hữu Mẫn

Ca Đoàn Ave Maria

Nguyễn Thành Phương

Hội con Đức Mẹ

Bà Khoan

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Nguyễn Văn Tịnh

♦
♦
♦
♦

Tâm đẹp thì nhìn cái gì cũng thuận mắt.
Mỗi ngày làm việc tốt thì mỗi ngày đều vui vẻ.
Việc tốt, chúng ta phải hưởng ứng; việc xấu, phải
ngưng ngay lập tức.
“Đường” cần phải đi mới có thể tới, “việc” cần phải làm
mới có thể thành công, mà “khổ” thì cần phải chấp
nhận mới có thể loại bỏ.

Thánh lễ Việt Nam lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 2 tháng 4 năm 2006 tại nhà thờ Westside Chapel.
Chương trình tĩnh tâm và Tuần Thánh sẽ có thông báo sau.

