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Lễ Việt Nam
Tháng 7: Không có Lễ Việt Nam
Tháng 8: vào lúc 1g chiều tại nhà thờ Westside.

Ở Luân Ðôn có một công viên là Hyde Park. Ðây là nơi thuận tiện
cho các diễn giả ngoài phố xá. Vào chiều Chúa nhật, bạn có thể đến
đó nghe đủ thứ câu chuyện về mọi chủ đề dưới bầu trời này. Người
ta bàn từ chính trị cho đến tôn giáo. Frank Sheed, một giáo dân
Công giáo nổi tiếng sống ở Anh thường hay đến đó bàn luận về tôn
giáo. Ông nói ông có thể cầm giữ một đám đông suốt hai giờ đồng
hồ trong mưa khi ông nói về Ba Ngôi.
Frank Sheed đã dùng mưa rơi để cố gắng
giúp người ta hiểu được sự vừa đơn nhất
vừa đa dạng của Ba Ngôi. ông thường nói:
"Nước đang rơi đây thực là nước nhưng nó
có thể hiện hữu dưới ba dạng: thể hơi, thể
rắn, và thể lỏng - nghĩa là dạng hơi nước,
dạng băng, và dạng mưa đang rơi đây".

Đi Đàng Thánh Giá Mỗi Tối Thứ Sáu
Cộng đoàn sẽ đi đàng thánh giá chung quanh nhà thờ
Westside vào mỗi tối thứ Sáu lúc 6:30pm. Bắt đầu vào
thứ Sáu ngày 1 tháng 6 năm 2007.

Mừng Ngày Khởi Công Tu Sửa Nhà Xứ
tại St Michael Gym downtown lúc 7pm thứ sáu ngày 15
tháng 6 năm 2007. Kính mời cộng đoàn cố gắng tham dự

Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Tâm
vào lúc 2g chiều Chúa Nhật ngày 17 tháng 6 tại Giáo Xứ
Holy Family Church. Xin mời cộng đoàn tham dự để thể

Dĩ nhiên tất cả mọi cách loại suy đều
không thể nói lên tất cả thực tại, tuy nhiên chủ ý của Frank muốn
nói là không phải có ba loại nước, mà chỉ có một loại nước nhưng nó
hiện hữu trong ba dạng khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ về Thiên
Chúa một cách tương tự như thế.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Thánh Kinh có bàn nhiều về "mầu nhiệm Ba Ngôi". Ðặc biệt Phúc
âm thánh Gioan nói về Cha Ðức Giêsu và Chúa Thánh Linh. Có lẽ
câu văn nổi tiếng nhất bàn về Ba Ngôi được tìm thấy trong Phúc âm
Matthêu khi Chúa Giêsu truyền bảo các môn đệ:

1. Trại Hè được tổ chức 3 ngày từ 13-15 tháng 7 tại
WHIDBEY Island State Park, lệ phí $30 mỗi em.
2. Lễ Kính Quan Thầy Phong Trào TNTT Việt Nam ngày 9
tháng 6 tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ
11am - 6pm.
3. Đoàn sẽ bán garage sale trong mùa hè này, xin quí vị
tặng đồ dùng cho đoàn để bán gây quỹ.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Trưởng Tịnh tại 943-4568

"Các con hãy đi khắp muôn dân và làm cho họ thành môn đệ Ta:
Hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt 28:
19). Tuy nhiên hình ảnh đặc trưng nhất về Ba Ngôi lại xảy ra khi
Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lúc đó một hình chim bồ câu bay lượn
trên Chúa Giêsu, một tiếng từ trời phán ra: "Con là Con Ta yêu dấu"
(Mt 1: 11). Tiếng nói, chim bồ câu và Chúa Giêsu, ba hình ảnh này
tạo nên một chân dung sống động về Ba Ngôi.

hiện tình đoàn kết. Đia chỉ: 505 - 17th St SE, Auburn.

Đáp Ca: Lạ lùng thay danh Chúa khắp hoàn cầu,

Lạ lùng thay danh Chúa khắp hoàn cầu.
Các Bài Đọc
CN 3/6: Cn 8, 22-31/ Rm 5, 1-5/ Ga 16, 12-15
CN 10/6: St 14, 18-20 / 1 Cr 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17
CN 17/6: 2 Sm 12, 7-10. 13 / Gl 2, 16. 19-21 / Lc 7, 36-50
CN 24/6: Is 49, 1-6 / Cv 13, 22-26 / Lc 1, 57-66. 80

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 6-2007
Ý chỉ chung: Cầu xin Chúa che chở thủy thủ và những người
sống nghề biển.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho nhờ sự hiện diện và hoạt động,

Giáo hội tại Bắc Phi làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa đối với
mỗi cá nhân và từng chủng tộc.

Từ Cha, con được thấy
Tình phụ tử linh thiêng
Trường Sơn dài một dãy
Tình Cha dài vô biên.

Thánh Phaolô cũng có bàn về Ba Ngôi. đoạn văn đựơc biết nhiều
nhất là câu chúc lành nổi tiếng: "Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình
yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Linh ở cùng tất
cả anh chị em". Và thánh Luca trong sách Công Vụ Tông đồ cũng
như trong Phúc âm cũng đã nhìn lịch sử cứu độ của chúng ta như
một viễn cảnh mang chiều kích Ba Ngôi.
Thiết nghĩ không có hình ảnh nào diễn tả đẹp hơn mầu nhiệm Ba
Ngôi cho bằng hình ảnh một gia đình: vợ chồng yêu thương nhau và
con cái là kết tinh của tình yêu." Mình với ta tuy hai mà một... Ta
thương nhau quá nên hai hóa ra thành một". Dù là hai, bốn, mười
hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng gia đình, cộng đoàn chúng ta sẽ thực
sự phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, nếu chúng ta chỉ
có một trái tim để yêu thương, một niềm vui để chia sẻ, một nỗi
buồn để cảm thông nâng đỡ, một khát vọng nên thánh...
Chúng ta sẽ mãi còn xa lạ với mầu nhiệm Ba Ngôi, nếu chúng ta còn
xa lạ với tình yêu được bắt đầu ngay trong gia đình, cộng đoàn. Gia
đình, cộng đoàn chúng ta hãy trở thành một bản nhạc du dương hòa
điệu, trong đó mỗi người là một nốt nhạc đã được Thiên Chúa đặt
để. Xin đừng tự ý thăng giáng, cũng đừng thay đổi vị trí, vai trò của
mình. Hãy sống đúng bổn phận Chúa trao, và như thế, mọi việc
chúng ta làm đều bắt nguồn và quy hướng về tình yêu, tình yêu của
mầu nhiệm Ba Ngôi mà mỗi ngày chúng ta lặp lại nhiều lần khi làm
dấu thánh giá: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần.

(LM.

Mark Link S.J)

1. Bốn Phúc Âm được biên soạn khoảng năm nào?
Có lẽ vào cuối bán thế kỷ thứ nhất khoảng năm 64 đến 100.
2. Phúc Âm được xếp vào loại văn nào?
Mặc dầu các Phúc Âm chứa đựng nhiều dữ kiện tiểu sử danh
nhân, nhưng lại không phải là sách tiểu sử theo đúng nghĩa.
Mặc dầu có nhiều vần thơ, truyện ngắn nhưng chẳng phải là
thi tập. Mặc dầu chứa đựng những đường nét hướng dẫn
sống cuộc đời mới, nhưng không phải là một bộ luật. Mặc
dầu có những lời khôn ngoan nhưng lại không phải là một
sưu tập ngạn ngữ. Thật vậy, Phúc Âm đều quy về một chủ
đích duy nhất là công
bố tin vui, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
3. Cho biết thứ tự trước sau của việc soạn thảo các sách
Phúc Âm?
Truyền thống tin rằng Phúc Âm Thánh Marcô được soạn đầu
tiên, rồi tới Matthêu hoặc Luca, cuối cùng mới tới Gioan. Tuy
thế Thánh Augustinô cho rằng "Phúc Âm Thánh Marcô là bản
tóm lược và được viết sau Phúc Âm Thánh Matthêu." Một số
trường phái hiện đại cũng đang đặt lại vấn đề trước sau của
Phúc Âm Thánh Marcô. (còn tiếp)

Các Chúa Nhật sau Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh không
thuộc mùa nào đặc biệt, nên Giáo Hội gọi là các Chúa Nhật
Quanh Năm; chúng ta tạm gọi là Mùa Quanh Năm. Mùa
Quanh Năm gồm 34 Chúa Nhật, chia làm hai phần, sau Mùa
Giáng Sinh có khoảng 8 Chúa Nhật, và sau Mùa Phục Sinh
có khoảng 26 Chúa Nhật. Mùa Quanh Năm kết thúc với Lễ
Chúa Giêsu Kitô Vua. Màu sắc Mùa Quanh Năm là màu xanh,
nói lên niềm hy vọng.

Người Hồi Giáo nói về ý nghĩa của việc cầu nguyện bằng
một giai thoại sau:
Có một vị Hoàng đế nọ vào rừng để săn bắn, chiều đến,
khi tới giờ cầu nguyện, ông trải tấm thảm ra trên cỏ,
hướng về phía tây và phủ phục cầu nguyện với Đấng Ala
như tục lệ của người Hồi Giáo. Giữa lúc ông đang chìm
đắm trong sự cầu nguyện thì có một người đàn bà hớt
hải chạy vào rừng vì chồng bà đã bỏ nhà ra đi từ sáng
sớm tới giờ mà vẫn chưa về nhà. Người đàn bà sợ có
điều gì không lành cho chồng nên bất chấp hiểm nguy,
bà chạy vào rừng để tìm kiếm. Trong cơn hốt hoảng,
người đàn bà không nhìn thấy có người đang phủ phục
cầu nguyện, bà bước qua đầu ông mà không hề cảm
thấy hối hận để nói lên tiếng xin lỗi. Vị Hoàng đế cảm
thấy bị xúc phạm nặng nề nhưng ông cũng gắng gượng
để tiếp tục cầu nguyện theo đúng luật dạy.
Khi ông cầu nguyện xong, trên đường trở về nhà, ông
nhìn thấy người đàn bà vừa bước ngang đầu mình lúc
nãy ngồi bên cạnh người chồng. Bà cũng nhận ra người
mà bà đã vô tình bước qua là vị vua của đất nước. Bà
liền đến xin lỗi vì đã tỏ ra bất kính với ông, nhưng không
chút sợ sệt, bà phân giải: “Tâu bệ hạ, vì bị cuốn hút
trong sự suy nghĩ đến người chồng, hạ thần không còn
nghĩ đến những vật xung quanh nên hạ thần cũng nghĩ
rằng: trong lúc cầu nguyện thì tâm trí của bệ hạ cũng bị
cuốn hút và suy nghĩ về Đấng Ala và sẽ không còn tâm
trí nghĩ đến những chuyện nhỏ mọn mà hạ thần đã làm.”
Nghe thế, vị hoàng đế lấy làm xấu hổ vì sự suy nghĩ nhỏ
nhen của mình. Tuy không phải là một bậc thầy trong
đạo, nhưng người đàn bà đã dạy cho ông ý nghĩa của sự
cầu nguyện. (trích sách Lẽ Sống)

Hans Christian Andersen, văn sĩ Ðan Mạch sống vào khoảng cuối thế kỷ
19, là tác giả của những câu chuyện dạy đời bất hủ. Ông có kể câu
chuyện như sau:
Có một đôi vợ chồng già nọ sống bên nhau rất hạnh phúc. Thật ra người
nắm giữ bí quyết hạnh phúc trong gia đình này chính là người vợ. Lúc nào
bà cũng hài lòng về bất cứ hành động nào của người chồng. Một hôm,
người vợ đề nghị với chồng là nên bán bớt một con bò. Thật ra tất cả tài
sản của họ chỉ là đôi bò.
Người chồng tán thành ý kiến của vợ. Ngay từ sáng sớm, ông dắt bò ra
chợ. Nhưng đường dài, mặt trời mỗi lúc một chói chang. Con bò già lại
không thể bước nhanh. Do đó khi thấy một người nông dân khác cũng
đang dắt heo ra chợ bán, người chồng mới có ý nghĩ đem đổi bò lấy con
heo. May ra con heo có thể đi nhanh hơn không?
Ðổi được con heo và đi được một quãng đường, người chồng lại cảm thấy
không thoải mái chút nào. Con heo cứ muốn đi theo hướng của nó. Vừa
bực tức với con heo, ông lại thấy một người nhà quê khác cũng đang dắt
dê ra tỉnh. Ông nghĩ rằng dê có thể là con vật ít cồng kềnh hơn con heo,
cho nên ông mới nấn ná đến người chủ dê để đề nghị hoán đổi.
Ðổi được dê, người đàn ông như cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng
chỉ trong vài phút đồng hồ, ông mới khám được cái tính bất thường của
loài dê. Nó chạy bên này, nhảy bên kia, nó đưa sừng húc khắp mọi nơi...
Giữa lúc ông ngán ngẩm với con dê, thì bỗng đâu một người nhà quê khác
tiến lại gần ông với cả một đàn ngỗng. Con ngỗng dù sao cũng ít cồng
kềnh hơn con dê. Nghĩ vậy cho nên ông mang con dê đến đổi lấy một chú
ngỗng trắng. Ôm lấy chú ngỗng vào lòng, người đàn ông cảm thấy thoải
mái hơn bao giờ hết. Ông tin chắc là mình sẽ đến chợ sớm hơn. Nhưng
chưa đến chợ, thì ông lại thấy một người buôn gà. So sánh gà với ngỗng,
dĩ nhiên gà phải nhẹ hơn... Tính toán mãi, cuối cùng, ông đã đem chú
ngỗng đến đổi lấy một con gà.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Cơn khát như muốn đốt cháy cổ họng ông.
Bụng ông lại trống rỗng. Vừa thấy một quán ăn bên vệ đường, người đàn
ông không còn cầm được cơn cám dỗ. Ông đành phải đem con gà bán đi
với giá một đồng bạc. Một đồng này vừa đủ cho một bữa ăn trưa cộng với
một ly bia.
Những người đàn ông trong quán ăn biết chuyện mới tỏ ra ái ngại cho
giây phút ông phải đối đầu với người vợ. Thế nhưng, con người luôn luôn
được vợ hài lòng ấy vẫn tỏ ra bình thản. Ông tin tưởng rằng vợ ông sẽ
không boa giờ trách móc ông. Một người đàn ông có máu cờ bạc, không
tin ở thái độ của bà vợ ông, cho nên mới đề nghị đánh cá. Ông ta đưa ra
hai mươi đồng và đi theo người đàn ông về đến nhà. Ông núp một nơi kín
đáo để theo dõi phản ứng của người vợ.
Quả thực, người đàn ông bắt đầu báo cáo lại cho vợ từng chi tiết của
những cuộc trao đổi của ông. Cứ mỗi lần người đàn ông kể lại một cuộc
đổi chác của mình, người vợ đều tỏ ra hài lòng. Khi người đàn ông kể đến
chuyện ông bán con gà được một đồng và vào quán ăn trưa, người vợ mới
mỉm cười thốt lên như sau: "Tạ ơn Chúa, cũng may là mình bán được con
gà. Như vậy là mình có thể ngủ yên mà không sợ tiếng gà gáy phá giấc.
Ðiều quan trọng đối với tôi là biết rằng mình thỏa mãn là được".
Người chồng thắng được vụ cá cuộc. Ông được hai mươi đồng, số tiền còn
lớn hơn cả giá bán con bò.
Hãy đón nhận từng giây phút hiện tại với hân hoan, cảm mến. Hãy làm
công việc trong phút giây hiện tại như là công việc quan trọng nhất. Hãy
đón tiếp người trước mặt như một người quan trọng nhất. Hãy chấp nhận
mọi người với cảm thông, tha thứ và lạc quan. Hãy chấp nhận chính bản
thân với sự bằng lòng, thoải mái: đó là tất cả bí quyết của hạnh phúc mà
chúng ta cần phải nắm lấy. (Trích sách Lẽ Sống)
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