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Bản Tin Cộng Đoàn
Các Ngày Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng 5
Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day)
Lễ trọng Chúa Giêsu lên trời
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Lễ Việt Nam
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chúa Nhật ngày 4 tháng 6 lúc 3g chiều tại nhà thờ Westside.

Lễ Mừng Giáo Xứ Kết Nghĩa
Chúa Nhật
28/5
11:30am
Downtown
Trong thánh lễ có đọc bài đọc bằng tiếng Việt, hai ca đoàn sẽ
hát cho các em dâng hoa. Kính mời cộng đoàn tham dự.
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Website Của Cộng Đoàn
Sau một thời gian chuẩn bị và thiết kế, cộng đoàn chúng ta đã
có được một website. Mời quí vị vào cdmartin.org để biết lịch
trình lễ, đia chỉ liên lạc Ban Điều Hành, thông báo, bản tin
hàng tháng, các hình ảnh và sinh hoạt của các đoàn thể trong
cộng đoàn, cũng như các bài đọc, phúc âm và nhiều tài liệu
khác. Chúng tôi xin cám ơn anh Hồ Minh Hiếu đã khởi công
thành lập và cập nhật để cộng đoàn chúng ta có được một
website thật trang nhã.

Ban Điều Hành và cộng đoàn xin chúc mừng Cha Linh Hướng
tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ Ph.D. tại Chủng Viện Thần Học San
Francisco (GTU) vào ngày 20 tháng 5 năm 2006. Xin Thiên
Chúa chúc lành cho Cha và những nỗ lực của Cha.

Mùa Xuân nắng ấm đến gieo niềm vui sống khắp nơi, chim đã ríu
rít trên cành, cây cối đâm chổi nảy lộc, muôn hoa đua nở khoe
mầu, chào mừng Tháng Hoa Đức Mẹ và Ngày Hiền Mẫu.
Tháng 5, tháng Mẹ lại trở về trong những ngày còn âm hưởng đại
lễ Phục Sinh, đây cũng là dịp cho chúng ta tìm hiểu thêm về sự
góp phần quan trọng của Mẹ vào mầu nhiệm Nhập Thể, mầu
nhiệm Cứu Chuộc và Phục Sinh của Đức Kitô. Sự đóng góp đó đã
được khởi đầu bằng tiếng "Fiat - Xin Vâng" và lên đến cao
điểm trong thái độ "Stabat Mater - Mẹ đứng đó"; hay nói cách
khác, đây chính là trọn thời gian đồng hành của Đức Giêsu và Mẹ
Maria trên quãng đường dương thế của Ngôi Lời Nhập Thể.
Chúa Giêsu đã hành sự như vậy với Mẹ Maria, các Tông Đồ và
môn đệ của Chúa cũng đã cầu nguyện cùng với Mẹ và đặc biệt là
thánh Gioan Tông đồ đã "rước Mẹ về nhà mình" (Gioan 19,27)
thì chúng ta còn đợi gì mà không mời Mẹ đồng hành với chúng ta
trên đường dương thế, tiến về quê trời?"... Muốn thế, ta phải cố
gắng sống như Mẹ đã sống, ta:
1. Luôn sẵn sàng "xin vâng" trong mọi tình huống;
2. Luôn gắn bó với Chúa Kitô bằng đời sống nội tâm;
3. Luôn sẵn sàng theo Chúa trên mọi nẻo đường, từ tiệc cưới
Cana vui tươi trong chia sẻ, cho đến những bước đường khúc
khuỷu lên đỉnh Can-vê, đầy gian nan thử thách
Mong rằng trong tháng 5 này, tháng kính Mẹ, chúng ta sẽ học
hỏi được nhiều nơi Mẹ và sẽ nên giống Chúa Giêsu và đến với
Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

Giáo xứ Saint Michael đang vận động gây quỹ cho một
dự án phát triển nhà xứ trong cộng đồng giáo dân, Mỹ
cũng như Việt. Cộng đoàn chúng ta là một thành phần
của giáo xứ Saint Michael. Xin mọi người cầu nguyện
và đáp ứng công cuộc gây quỹ này. Sau đây là những
diễn tiến của công cuộc vận động:
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•

•

•
•

•
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Thăm viếng từng gia đình: từ ngày 27/4 cho đến 17/5 mỗi nhóm 2
người sẽ đến thăm từng nhà giáo dân, mục đích của việc thăm
viếng này là để trình bày về viễn ảnh của giáo xứ, chia sẽ tin tức về
dự án và xin thêm tài liệu về gia đình giáo dân để bổ túc hồ sơ, và
thâu nhận lời cầu nguyện của gia chủ.
48 giờ cầu nguyện: từ 5 giờ chiều ngày 18/5 cho đến 5 giờ chiều
ngày 19/5 tại nhà thờ Westside. Cầu nguyện cho tất cả những ý chỉ
đã thâu nhận từ những lần thăm viếng giáo dân. Đề nghị mỗi gia
đình giáo dân đến 1 giờ để cầu nguyện.
Một buổi picnic và potluck: lúc 1 giờ chiều ngày 28 tháng 5 tại
downtown để cho tất cả giáo dân tham dự.
Thường xuyên học hỏi Kinh Thánh về việc hy sinh đóng góp.
Một buổi tiệc liên hoan sẽ được tổ chức vào lúc 6:30 chiều ngày 24
tháng 6 tại trường Evergreen State College và tất cả giáo dân sẽ
được mời tham dự.
Mỗi gia đình sẽ được đề nghị hứa đóng theo hình thức trả góp trong
3 năm - bên cạnh việc đóng góp hàng tháng.
Tập trung vào ý nghĩa của việc đóng góp – nhận thức rằng tất cả
những gì ta có là do Chúa ban, cho nên chúng ta hứa đóng góp sau
khi đã cầu nguyện với Chúa.
Đóng góp là một hy sinh - thay đổi lối sống, sắp đặt lại những ưu
tiên và hy sinh cho Chúa. Chúng ta được mời gọi để vâng theo
thánh ý Chúa và chấp nhận những thử thách của Ngài. Chúng ta
nên đáp ứng với lòng hân hoan.
Chủ đề của cuộc vận động là: "Hy sinh bằng nhau, đóng góp
khác nhau".

Trong Tháng Hoa Mẹ, những người con thảo của Đức Mẹ thi đua
dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm, dù là những bông hoa
dại đồng nội, Mẹ có từ chối bao giờ? Với tâm hồn thiết tha yêu
mến, chúng ta sốt sắng dâng kính Mẹ những tràng kinh Mân Côi
huyền nhiệm mà Mẹ rất yêu thích và hằng khuyên nhủ chúng ta:
"Hãy siêng năng lần hạt".
Trong Tháng Hoa Mẹ, chúng ta lại được sung sướng mừng Ngày
Hiền Mẫu vào Chúa Nhật, 14 tháng 5. Mối tình mẫu tử mẹ và
con chính là những món quà trân quí nhất của cuộc sống. Một
trong những nhiệm mầu cao cả nhất của đời sống chính là hiểu
thấu được thế nào Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta "người
Mẹ đáng yêu kính nhất".
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Tháng Năm tháng Mẹ lại về,
Con ra ruộng hái hoa về dâng lên.
Sắc thắm chiêng chiếng gọi tên,
Hoa vàng thoáng nhẹ mùi thêm dịu dàng.
Bông đỏ dâm bụt mênh mang,
Hoa thơm thược dược nhẹ nhàng bốc hương.
Vạn thọ, cúc tím, trắng hường,
Hồng thơm man mác đời thường là đây.
Con ngồi đếm đốt ngón tay,
Tháng hoa của Mẹ, con đây Mẹ cười.
Ma-ri-a, Mẹ đẹp tươi,
Hoa Vui của Mẹ tiếng cười ngất ngây.
Hoa Thương Mẹ nhận tràn đầy,
Hoa Mừng Mẹ nhoẻn miệng đầy Tình Thương.

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

ngày 25 tháng 5 năm 2006
Vào năm 1871 Charles Robert Darwin đã cho phát hành cuốn
sách tựa đề “The Descent of Man” (xin dịch là “Con người
được sinh xuống”. Đây là học thuyết tiến hóa mà những người theo phái
Duy vật biện chứng hay Xã hội chủ nghĩa tin theo. Chữ xuống (descent) có
nghĩa là phải đến từ một nơi nào đó cao hơn, nó cũng có nghĩa là di truyền
theo dòng giống.
Tuy nhiên những điều mà Darwin muốn nói đến là dòng giống, và chính
xác hơn nữa đó là con người được sinh lên (the ascent of man), con người
bắt nguồn từ một động vật thấp kém, nhưng do quá trình tiến hóa; con
người do một giống khỉ hay vượn cao cấp nào đó mà thành, Cùng một chữ
lên (ascent), nhưng người Kitô hữu tin rằng cuối cùng mình sẽ lên với
Thượng Đế; còn người vô thần, theo duy vật thì cho rằng con người đã kết
thúc ở đây vì : nhân loại do súc vật lên làm người.
Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa lên Trời, ngày Ngài hoàn tất sứ mạng ở
trần gian mà Thiên Chúa Cha đã trao cho Ngài. Chúng ta cùng tìm hiểu về
không gian và thời gian, về sự trùng hợp lạ lùng, khó hiểu cũng như ý
tưởng độc đáo đàng sau bối cảnh tuyệt vời này. Nếu Ngài không bị thương
tích, đau đớn kéo dài, có lẽ Ngài vẫn là người bình thường như chúng ta.
Đó cũng là lý do mà Thánh Tiến Sĩ Augustinô viết rằng:”Đau khổ là một
phương thuốc, chứ không Phải là một hình phạt”.
Tóm lại, hôm nay chúa vinh hiển về Trời, để tâm hồn chúng ta cũng biết
hướng về đó. Và chắc chắn như lời Ngài hứa là Ngài sẽ trở lại để phán xét
nhân loại. Ngài sẽ trở lại để làm Thẩm Phán cho cuộc xử chung thẩm. Chỉ
khác một điều là Quan Tòa này khi xét xử không cần hỏi tội trạng bị can
không cần nghe trình bày.
Ngài chỉ nhìn và đối chiếu 5 vết thương trên người bị can với năm vết
thương mà thế gian đã ghi khắc vào cơ thể Ngài. Chỉ cần nhìn mà Ngài
cũng biết chúng ta có biết chấp nhận những đau khổ khi xưa, và dùng nó
như một phương thuốc cho sự cứu thoát linh hồn chúng ta hay không. Chỉ
cần nhìn mà Ngài cũng thấy rõ là chúng ta có biết hy sinh cho tha nhân để
gây ơn ích hay không, để xem nó có từng mở rộng để đón tiếp, rồi quyện
lẫn với trái tim yêu thương của Thiên Chúa Tình Yêu không.

"Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?". Đó là câu hỏi
mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm được
một lời giải thích xác đáng để thuyết phục được mẹ. Khi còn bé, tôi cho
rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe
tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.
Không phải như thế, con yêu - mẹ nói: Rất nhiều người mất thính lực vẫn
sống và làm việc được đó thôi.
Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng
mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công
trong học tập và công việc. Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành
nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để ngỏ.
Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng
khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc.
Trong ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là
quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này,
mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.
Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con
biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia
của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi
nhớ bài học này".
Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ
tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau
buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con
sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một
vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương
yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy
cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ
riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn
của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con
nói..., quên những gì con làm..., nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên
được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ".
∗

∗

Mọi đóng góp ý kiến, bài vở. Xin Email về cdmartinbanbientap@gmail.com

Theo sử gia Robert J. Myers, nhà nghiên cứu lịch sử các ngày
lễ Hoa Kỳ, thì nguồn gốc Ngày Hiền Mẫu đã được khởi xướng
cách đây 91 năm (1908 - 1999). Và hiện nay đã trở thành
một phong tục rất cao đẹp đầy ý nghĩa, được các quốc gia Tây
Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, tổ chức hàng năm vào ngày Chúa
Nhật Thứ Hai của tháng 5 dương lịch.
Sáng kiến mỗi năm dành riêng một ngày để tỏ lòng báo hiếu
các bà mẹ còn sống hay đã qua đời, được sử sách ghi nhận là
do công lao của cô Anna M. Jarvis, sanh ngày 1 tháng 5,
1864, tại tiểu bang West Virginia, Hoa Kỳ. Sau này khi lớn
lên, chính Anna Jarvis vì yêu thương mẹ cũng như lòng quý
mến các bà mẹ của các bạn bè, mà Anna Jarvis đã trở thành
người đầu tiên khởi xướng Ngày Hiền Mẫu.
Mặc dầu rất bận dạy học tại thị trấn Grafton, nhưng Anna
luôn luôn dành nhiều thời giờ để phụng dưỡng mẹ là bà Anna
Reese Jarvis. Sau này gia đình cô dời cư về sống tại Thành
phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Và người mẹ thân
yêu nhất đời mà cô hằng kính yêu phụng dưỡng đã qua đời
ngày 9 tháng 5 năm 1905, lúc cô đã 41 tuổi.
Anna Jarvis rất quan tâm lo lắng trước thảm trạng đau buồn
của nhiều người con trong các gia đình, khi trưởng thành lại
thờ ơ đối với các bà mẹ là những người đã sanh ra, nuôi
nấng, giáo dục và hy sinh tất cả cho con từ tấm bé đến
trưởng thành. Từ đó Anna bàn luận với các bạn hữu ý định về
việc khởi xướng một ngày lễ vinh danh các bà mẹ.
Thế rồi Ngày Hiền Mẫu đầu tiên được tổ chức tại thị trấn
Grafton, tiểu bang West Virginia vào ngày 10 tháng 5, 1908.
Hai tiểu bang West Virginia và Pennsylvania đã chấp thuận đề
nghị hữu lý này vào năm 1913. Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông
qua đề nghị nhận ngày Chúa Nhật Thứ Hai trong tháng 5
dương lịch hàng năm như một ngày lễ lớn để tri ân tất cả các
bà mẹ. Sau cùng chính Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson đã công
bố quyết định này vào ngày 9 tháng 5, 1914.
Kể từ ngày lịch sử đó, tục lệ cao quý thiêng liêng đầy ý nghĩa
này đã lan rộng sang các nước láng giềng như Gia nã đại, Mễ
Tây Cơ, các nước Âu Châu, Nam Mỹ, đến tận bên kia bờ Thái
Bình Dương như Trung Hoa, Nhật Bản và ngay cả các nước
Phi Châu. Nhưng với những ai theo dõi lịch sử ngày Hiền Mẫu
sẽ cảm thấy xót xa ngưỡng mộ cô Anna Jarvis, vì chính cô là
người đã có sáng kiến tổ chức ngày lễ cao quý này mỗi năm,
thì bản thân cô chẳng bao giờ được hân hạnh làm mẹ, để
được thưởng thức hương vị huyền nhiệm mà chỉ những ai làm
mẹ đích thực mới cảm thấy, vì cô đã quên hạnh phúc riêng
mình, tình nguyện không lập gia đình, để dành trọn cuộc đời
phục vụ tha nhân.
Khi sanh thời, cô luôn luôn ở bên mẹ để săn sóc. Khi mẹ chết,
cô đã dành trọn thời giờ để phục vụ bà chị Elsinore mù lòa.
Sau khi chị qua đời, chính cô cũng bị mù lòa. Năm 1944 Anna
lâm trọng bệnh, nhưng vì gia đình sa sút nghèo nàn, không
có tiền chạy chữa, cuối cùng Anna đã qua đời ngày 24 tháng
11, 1948 tại An dưỡng viện West Chester, tiểu bang
Pennsylvania, trong cô đơn, nghèo khổ của một người đã
dành trọn cả 84 tuổi đời trong cuộc sống chỉ để phục vụ và
yêu thương tha nhân. Theo phong tục, trong ngày Hiền Mẫu,
các người con thường cài trên áo đóa hoa cẩm chướng màu
trắng nếu mẹ đã quá cố, hoặc đóa hoa màu hồng dành cho
những ai hân hạnh còn mẹ.
********
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