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Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 lúc 1g chiều do Cha Linh
Hướng Trần Đức Phương chủ tế tại nhà thờ Westside.

Website Của Cộng Đoàn cdmartin.org
Thiếu Nhi Thánh Thể
•

Đoàn Emmanuel và các đoàn của miền Tây Bắc Hoa
Kỳ sẽ mừng Lễ Quan Thầy ngày 18-6-2006 tại Holy
Family Church ở Auburn. Thiếu Nhi mặc đồng phục và
tập trung lúc 7g sáng tại Evergreen Villages.

•

Đoàn sẽ bán Garage Sale vào ngày 10 và 11 tháng 6.
Xin qúi vị ủng hộ bằng cách cho các đồ dùng. Liên lạc
Trưởng Tịnh: 943-4568 hoặc Trưởng Châu: 786-8189.

•

Đoàn sẽ không có sinh hoạt ngày 2 và 9 trong tháng 7.

Vận Động Gây Quỹ

Điều quan trọng phải xác tín rằng Chúa Thánh Thần không phải là
một lực, một vật như là sức mạnh, nhưng Ngài chính là một
"Đấng". Ngài không phải là một quyền lực vô hình như sức hút
nam châm hoặc lực hút trái đất, nhưng Ngài là một Người thực sự.
Trong Kinh Thánh, Ngài được nhắc đến như là "Đấng", chứ không
phải là "nó". Ngài thánh hoá, dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo, soi sáng
chúng ta. Ngài chính là Người trợ giúp, Người an ủi, Người giáo dục
(Ga 14:26, 16-17, 15:26, 16:7-8, 12-14).
Thần Khí có hiểu biết, có cảm xúc, và Ngài hành động như một
con người thực sự.
Ngài nói: "Ai có tai, thì hãy nghe những gì Thần Khí phán dạy với
các hội thánh" (Kh 2:7).
Ngài can thiệp và giúp đỡ: "Cũng vậy, Thần Khí đỡ đần tình
cảnh yếu hèn cuả ta. Vì chúng ta không biết cầu xin thế nào cho
phải. Song chính Thần Khí chuyển cầu cho chúng ta bằng những
tiếng rên xiết khôn tả." (Roma 8:26)

1. Giáo xứ St Michael sẽ tổ chức một buổi tiệc vào lúc
6:30 chiều ngày 24 tháng 6 tại trường Evergreen
State College và tất cả giáo dân sẽ được mời tham
dự.

Ngài dẫn dắt: "Và Thần Khí nói cùng Philip, tiến lại sát xe ấy" (Cv
8:29). "Vì chưng, phàm ai đuợc Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì
họ chính là con cái Thiên Chúa" (Roma. 8:14).

2. Mỗi gia đình sẽ được đề nghị hứa đóng theo hình thức
trả góp trong 3 năm - bên cạnh việc đóng góp hàng
tháng. Đóng góp là một hy sinh - thay đổi lối sống,
sắp đặt lại những ưu tiên và hy sinh cho Chúa. Chúng
ta nên đáp ứng với lòng hân hoan.

Ngài chỉ định: "Thánh Thần đã đặt anh em làm thị sự để chăn dắt
đoàn chiên của Thiên Chúa" (Cv 20:28).

3. Chủ đề của cuộc vận động là: "Hy sinh bằng nhau,
đóng góp khác nhau".

Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Tâm
Cộng đoàn chúng ta được mời tham dự Lễ Bổn Mạng
Cộng Đoàn Thánh Tâm vào lúc 2g chiều ngày 25 tháng 6
tại Giáo Xứ Holy Family Church.
Đia chỉ: 505 - 17th St SE, Auburn Wa 98002. Xin mời qúi
vị tham dự để thể hiện tình đoàn kết.

1. Thánh Thể là gì?
Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình
bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống
Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.
2. Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?
Vì Chúa muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an
ủi, ban sức mạnh và làm cho chúng ta nên thánh.
3. Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?
Bí tích này khác là dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thực sự
hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là con người, còn các bí
tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân
sủng.
4. Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?
Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà
phán: "Hãy cầm lấ mà ăn, này la Minh Ta.., hãy cầm lấy mà
uống, này la Máu Ta..."

Ngài ra lệnh: "Thần Khí ngăn cản... và Thần Khí của Đức Giêsu
không cho phép" (Cv 16:6-7)

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa cho chân nhân xuất hiện. Đến
thời chân nhân, Ngài lại hứa cho Thần khí giáng lâm. Cuối cùng,
sau khi Thần Khí đã hoàn thành sứ mệnh dưới trần, Đức Kitô sẽ
trở lại làm tổng kết.
Như Đức Kitô cho biết, vai trò Thần Khí dưới trần là hoàn toàn cần
thiết. Và Chúa có ra đi, Thánh Thần mới đến được (Yo.7,39; 6,7).
Một khi ở trên trời, Chúa sẽ xin đuợc Chúa Cha ban Thánh Thần
xuống (Yo. 14.16,26). Vã lại, Chúa phải từ giã sự có mặt “bề
mặt”, để đến bằng sự có mặt “bề sâu” khi mà Thần Khí trở thành
sức đẩy từ trong mổi tâm hồn, khiến tín đồ sống bằng sự sống của
Chúa (Yo.14.19-20). Vai trò Thánh Thần chính là kéo dài cho đến
ngày tận thế sự có mặt của Chúa Kitô giữa trần gian và trong lòng
đệ tử.
Đối với tín đồ, Thánh Thần là “tặng phẩm” (Yo.14.16), nên việc
của họ là chỉ “đón nhận” Ngài. Họ có thể đón nhận và nhận ra
Ngài, vì họ đã tin vào Chúa Giêsu, cái việc tin khó khăn (Yo.6.6465) mà họ đã đạt được nhờ Thánh Thần ở bên họ, (bằng hành
động) (Yo14.17). Sau khi Chúa Giêsu thăng vinh, Thánh Thần sẽ
đến bằng cách đến đặc biệt: Ngài đến với tín đồ, trong tín đồ, và ở
lại cho đến phút chót (Yo.14.16-17). Đến để hổ trợ bằng tác động
bên trong và sự có mặt thân mật của Ngài. Đến để khắc sâu trong
lòng niềm tin trước đây còn hời hợt, khiến đệ tử hiểu và sống niềm
tin đó.
Còn thế gian thì không thể đón nhận Thánh Thần, bởi lẻ họ chẳng
thấy, mà cũng chẳng có khả năng nhận ra Ngài (Yo.14.17). Và
đây là bất khả thể tự căn, vì từ bản chất, thế gian nghịch hẳn với
Chúa Kitô, đến nổi chẳng bao giờ nó chấp nhận Ngài, chấp nhận
giáo lý Ngài và tin vào Ngài (Yo.1.10; 6.44-45; 8.43;12.39).

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

ngày 11 tháng 6 năm 2006
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
Vậy các con hãy đi đến với muôn dân, làm phép
rữa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh
Thần.” (Mt 28, 19)
Sau lễ Phục sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống, Hội thánh tôn vinh Thiên
Chúa Ba Ngôi. Việc sắp xếp này rất hợp lý. Đối với người giáo dân,
mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vẫn còn quá cao sâu. Vô tri bất mộ, chúng
ta vì không hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi, nên nhiều khi cũng thiếu
lòng yêu mến. Dù vậy, có phải phụng vụ quá tôn vinh Chúa Kitô hơn
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần không? Chính nhờ Chúa Con xuống
thế làm người mà chúng ta biết về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
nhất là khi ta hiểu được và đón nhận hồng ân: được làm con Chúa,
thuộc về Chúa.
Ba Ngôi hiệp nhất trong một bản tính, một quyền năng và tình yêu:
Điều gì Chúa Cha có, thì nơi Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng có.
Điều gì Chúa Con muốn, thì Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng
muốn y như thế. Vì Ba ngôi vì yêu nhau, mà kết hợp quá chặt chẽ với
nhau, mà ta gọi là Ba Ngôi vị, nhưng chỉ có một Chúa duy nhất.
Điều này không phải ai cũng hiểu được. Vì Ba Ngôi kết hợp quá chặt
chẻ và yêu thương nhau vô cùng, nên nảy sinh chương trình tạo
dựng vũ trụ. Hội thánh tin nhận đây là công trình sáng tạo vì tình
yêu. Tình yêu càng được biểu lộ hơn nữa khi Thiên Chúa tạo dựng
nên con người giống hình ảnh Chúa, nhất là cho con người quyền tự
do đón nhận Chúa hay không?
Thiên Chúa thấy trước, con người sẽ từ chối làm con Thiên Chúa vì
con người kiêu căng, nhưng Thiên Chúa vẫn thực hiện. Đến khi con
người sa ngã, Thiên Chúa lại càng tỏ ra tình yêu vô bờ bến khi đưa ra
sáng kiến cứu chuộc con người sa ngã. Điều này làm chúng ta ngạc
nhiên vô cùng, vì không hiểu nổi Tình yêu nơi Thiên Chúa. Tất cả
những điều đó, chỉ là một phần nhỏ so với sự thật về Tình yêu Thiên
Chúa mà ta sẽ biết trên nước Trời.
Chuyện kể rằng: Thánh Augustinô đi lại trên bờ biển, đang tìm hiểu
xem về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Thần hiện ra dưới hình đứa
bé, nhắc nhở Ngài bằng việc lấy tay đào một lổ nhỏ trên cát, rồi lấy
võ nghêu múc nước biển đổ vào lổ này. Thánh nhân tò mò, cho là vô
lý. Em bé (thiên thần) trả lời: điều con làm là vô lý khi muốn đổ hết
nước biển vào lổ này, nhưng chưa vô lý bằng tâm trí Ngài muốn tìm
hiểu rõ ràng về Chúa Ba Ngôi.
Ba Ngôi luôn kết hợp mật thiết với nhau trong bản tính, quyền năng
và tình yêu. Khi ta lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, chính là lãnh nhận ơn
để trở nên con Thiên Chúa, nên môn đệ và là em của Chúa Giêsu,
được múc lấy sự sống của Ngài. Hiểu như vậy, ta có sẵn sàng sống
ngay chính, quảng đại, yêu thương, để được tham dự vào sự sống
thần linh đó không? Thiên Chúa Ba Ngôi đã hết tình cho nhân loại, vì
tình yêu. Ta có sẵn sàng sống tình yêu như Chúa Ba Ngôi không?

Thiên Chúa là thời gian và cũng là tình yêu. Chúng ta quý trọng
thời Gian, dùng thời gian để làm việc trong tình yêu, yêu Chúa và
yêu người. Thời gian quý giá như vàng ngọc. Bởi vậy:
Dùng thời gian để suy nghĩ, đó là nguồn sức mạnh
Dùng thời gian để đọc, đó là nền tảng sự khôn ngoan
Dùng thời gian để tìm hiểu, đó là cơ hội để giúp người khác
Dùng thời gian để cười, đó là âm nhạc của tâm hồn
Dùng thời gian để ước mơ, đó là kiến tạo những gì thuộc về tương lai

Theo Robert J. Myers, nhà nghiên cứu lịch sử các ngày lễ tại Hoa
Kỳ thì nguồn gốc Ngày Hiền Phụ (Father's Day) đã xuất hiện từ
thời La Mã cổ. Ngày Hiền Phụ được người La Mã gọi là Parentalia,
được cử hành từ ngày 12 đến 22 tháng 2 mỗi năm. Thời đó mục
đích cử hành ngày Parentalia chỉ để tưởng niệm những người cha
đã quá cố, không liên quan gì đến những người cha còn sống.
Trong ngày lễ này, các thành viên trong gia đình nhóm họp lại và
mang bánh, rượu, sữa, mật, dầu ô liu đến nghĩa trang, đặt trên
phần mộ người cha quá cố đã được trang hoàng hoa nến. Kết thúc
những giây phút cầu nguyện và tưởng niệm, trong nghi lễ gọi là
Caristia (Tình Thương), mọi người tham dự cùng chia nhau dùng
các lễ vật nói trên để chứng tỏ họ đã chu toàn trách nhiệm báo
hiếu với người cha đã quá vãng.
Theo ông Robert J. Myers, cùng với những biến chuyển thăng trầm
của thời cuộc, hiện nay mục đích Ngày Hiền Phụ không chỉ để
tưởng niệm những người cha đã quá cố mà đặc biệt để vinh danh
và báo hiếu những người cha còn sống. Cách đây 91 năm, Ngày
Hiền Phụ được cử hành lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 7, 1908 do
sáng kiến của bà Charles Clayton, tại Fairmont, một thành phố khá
trù phú với 21,000 cư dân, thuộc tiểu bang West Virginia, Hoa Kỳ.
Nhưng người có công nhất trong việc cổ võ và khởi xướng Ngày
Hiền Phụ thì người ta phải công bằng nhắc đến bà Bruce Dodd, cư
ngụ tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington. Bà là người con
gái lớn nhất trong một gia đình 6 anh chị em. Bất hạnh đã xảy đến
cho gia đình khi người mẹ thân yêu của bà đột ngột qua đời quá
trẻ! Nhưng nhờ người cha là ông William Jakson Smart đã quên
mình, hy sinh chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, tận tụy giáo dục
nuôi dưỡng các con thành tài. Những hy sinh cao quý của ông
dành cho các con được mọi người thời đó ca tụng và ngưỡng mộ.
Trong một thánh lễ Chúa Nhật năm 1909, khi nghe giảng về Ngày
Hiền Mẫu, bà Bruce Dodd đã giật mình tự nghĩ tại sao người ta lại
có thể vô ơn với bao công lao trời biển của các người cha. Từ suy
nghĩ này, bà đã vận động các em trong gia đình và các bạn thân
viết thư gửi đi khắp nơi, đề nghị lấy ngày qua đời của thân phụ bà
là ngày 5 tháng 6 mỗi năm làm Ngày Hiền Phụ. Sau này cả Thị
trưởng Spokane cũng như Thống đốc tiểu bang Washington đã
quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng 6 hàng năm
để cử hành Ngày Hiền Phụ. Bà đề nghị các người con hãy cài trên
áo một bông hồng mầu trắng nếu người Cha đã qua đời hoặc một
đóa hoa màu hồng nếu họ hân hạnh còn có Cha.
Báo chí khắp nơi tường thuật và làm phóng sự Ngày Hiền Phụ được
cử hành tại thành phố Spokane, tạo thành một phong trào quần
chúng thật sôi nổi. Sau này vào năm 1916, Tổng Thống Hoa Kỳ
Woodrow Wilson cũng như Tổng Thống Calvin Coolidge năm 1924
là những người tán thành sáng kiến thành lập Ngày Hiền Phụ song
song với Ngày Hiền Mẫu.
Năm 1935, một Hiệp Hội Quốc Gia cổ võ Ngày Hiền Phụ được
thành lập với mục đích Vinh Danh các Người Cha, đồng thời đề cao
vấn đề thi đua giáo dục con cái. Mỗi năm Hiệp Hội chọn một Người
Cha xuất sắc nhất trên toàn nước Mỹ, là người đã cố gắng chu
toàn đáng khen nhiệm vụ làm Chồng và làm Cha, ngoài những
sinh hoạt xã hội từ thiện bác ái.
Gần đây trong số những nhân vật nổi tiếng được chọn là Người
Cha Của Năm (Father of the Year) người ta thấy tên của Tổng
thống Truman, Ðại Tướng Douglas Mac Arthur... Nhưng người ta
phải chờ mãi đến năm 1972, theo kiến nghị của Quốc Hội, cố Tổng
Thống Richard Nixon đã ký sắc lệnh ấn định Ngày Hiền Phụ sẽ
được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật Thứ Ba trong tháng 6
dương lịch mỗi năm trên toàn nước Mỹ.

Dùng thời gian để thinh lặng, đó là cơ hội để gặp Chúa
Dùng thời gian để yêu và được yêu, đó là món quà vĩ đại nhất của
Thiên Chúa
Dùng thời gian để cầu nguyện, đó là sức mạnh vĩ đại nhất trên
trái đất này.
Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của thời gian, là vua của tình yêu giúp
chúng con biết dùng thời gian để dấn thân phục vụ trong tình yêu.
∗

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