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Lạy Chúa, xin Ngài trở thành
núi đá cho tôi trú ẩn.
________

Đáp Ca:

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Ý chỉ chung: Cầu cho các Kitô hữu biết đào sâu mối
liên hệ thân tình với Đức Kitô hầu có thể chuyển
thông sức mạnh tình yêu cho những ai họ gặp gỡ.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho Đại hội Thánh Thể
Quốc Tế tại Quebec, Canada đem lại sự nhận biết sâu
sắc rằng Thánh Thể là con tim của Giáo Hội và là
nguồn mạch truyền giáo.

"Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối
với nhân loại đang lúc họ còn là tội nhân."
Thánh
Phaolô
xác
quyết
như
thế.
Thử hỏi có ai đã liều chết cho kẻ thù hay
người phản bội. May ra mới có chuyện người ta dâng hiến
đời mình cho một lý tưởng hay hy sinh sự sống cho một
nhân vật đáng kính đáng yêu. Chứ có ai lại hủy mình cho
các tội đồ. Ấy thế mà, vì yêu thương, Thiên Chúa đã làm
công việc không tưởng đó. Ngài hiến dâng Người Con duy
nhất là Đức Giêsu để chuộc lại sự sống cho toàn nhân loại những kẻ đóng đinh Con Thiên Chúa.
Yêu người "không đáng yêu" là tình yêu đi đến tận cùng.
Yêu nên bất chấp lầm lỗi thiếu sót. Yêu nên mở ngỏ cho
phong phú kiện toàn. Tình yêu đó không chỉ được tỏ bày
trên thập giá, nhưng đã bàng bạc trong mọi ngày đời của
Đức Giêsu. Việc kêu gọi và chọn lựa các tông đồ tiên khởi là
một minh chứng điển hình.
Người khởi sự cầu nguyện cho ơn gọi chính là người thợ gặt
đầu tiên mà Thiên Chúa có được cho cánh đồng bao la của
Ngài. Một tác giả nhận định rằng: "Khủng hoảng của ơn gọi
thực ra chỉ là khủng hoảng của đời sống cầu nguyện".
Không cầu nguyện sẽ không có ơn gọi.
Khi cộng đoàn hay gia đình sa sút việc cầu nguyện, hạt
giống ơn gọi sẽ không thể nảy sinh, nếu không nói là sẽ
chết dần chết mòn. Nếu mọi cộng đoàn xứ đạo hay các gia
đình khởi sự cầu xin cho ơn gọi, thợ gặt sẽ đến và mùa gặt
sẽ thành công.
Trước khi kêu gọi các tông đồ, Đức Giêsu đã cầu nguyện
suốt đêm trên núi, không phải chỉ cho công việc tuyển mộ
nhưng còn cho cả người được tuyển mộ, cầu cho những tâm
hồn thiếu sót bất toàn và tội lỗi biết quảng đại mở rộng cho
tình Chúa.

Cha Yêu!
Suốt đời tận tụy vì con
Những đêm mưa gió không tròn giấc say
Dạy con ăn ở thẳng ngay
Dạy con sự việc đúng sai ở đời
Những đêm ngồi ngắm sao trời
Vầng trăng chiếu rọi sáng ngời tình Cha
Lòng Cha như câu dân ca
Hát ru con thuở lên ba năm nào
Đời con chỉ ước mong sao
Cha đây còn mãi ngày nào cũng "trông"
Để con đền đáp ân công
"Cù lao chín chữ" ghi lòng con đây.

Như thế cầu nguyện cho ơn gọi cũng có nghĩa là cầu nguyện
cho người được gọi. Khi cầu nguyện cho người được gọi là
khởi sự cảm thông và cộng tác vào sứ vụ mở mang
Nước Trời.
Thay vì làm thui chột bao hạt giống ơn gọi trong gia đình xứ
đạo qua thái độ chỉ trích, nói xấu người được gọi thiết tưởng
tôi nên cầu nguyện, xây dựng, và đỡ nâng. Có như thế, hạt
giống sẽ hình thành, lòng khát khao dấn thân sẽ nảy sinh,
chờ đợi ngày lớn lên mang lại hoa trái thơm ngon cho khắp
nơi.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Một mình tôi không thể
cắt hết lúa trên cánh đồng, nhưng chắc chắn hẳn cánh đồng
sẽ còn sót lại nhiều gié lúa vàng vì thiếu phần đóng góp của
tôi. Biết chân thành cầu nguyện và quảng đại hy sinh cho
ơn gọi là tôi đã bắt đầu gieo rắc hoa trái yêu thương cho thế
giới và mang lại niềm vui ơn cứu độ chomuôn người.
NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ÁNH MẮT CỨU ĐỘ
(6/15/08)

Mt 9, 36 -10, 8
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Nhưng
ngày nay người ta ít có thời giờ nhìn nhau, nên tình
yêu không đến. Người ta quá bận rộn vì cuộc sống
ngày càng vội vã. Ra đường là đi như chạy để tranh
thủ thời gian. Nên không có thời giờ nhìn, hỏi han, trò
truyện, thông cảm. Và vì bận rộn nên nhiều lần ta lẩn
tránh không muốn nhìn những thảm cảnh chung
quanh, ngay trước mắt ta.
Đức Giêsu thì không như thế. Người nhìn thấy đám
đông và chạnh lòng thương. Nếu nhìn một đám đông
thoáng qua thì khó mà chạnh lòng thương. Chạnh
lòng thương là tức là đã nhìn kỹ từng người, thấy rõ
hoàn cảnh đáng thương của từng người. Đứng trước
một đám đông, Đức Giêsu vẫn có thời giờ nhìn kỹ
từng người, vì Đức Giêsu quan tâm đến số phận của
từng người.
Khi nhìn ngắm kỹ lưỡng, sẽ hiểu rõ. Khi hiểu rõ sẽ dễ
chạnh lòng thương. Tuy nhiên từ ánh mắt đến trái tim
là một khoảng cách rất gần và cũng rất xa. Trái tim
con người thật khó hiểu. Khi mở ra thì bao la ngàn
trùng. Nhưng khi khép lại thì vô cùng chật hẹp. Một
hạt bụi cũng khó lọt qua. Khi thao thức thì vô vùng
nhanh nhậy, chỉ một thoáng nhìn, chỉ một âm thanh
mơ hồ cũng đã đủ làm xao xuyến, rộn ràng. Nhưng
khi ngủ yên thì vô cùng chai cứng, chậm chạp, dù có
đập vào mắt, dù có la vào tai, cũng lạnh lùng dửng
dưng.
Trái tim Đức Giêsu luôn thao thức về con người, luôn
rộng mở đón nhận con người, nên dễ chạnh lòng
thương trước cảnh bơ vơ, khốn cùng của con người.
Tình thương của Đức Giêsu không phải là thứ tình mơ
mộng viển vông, than mây khóc gió, nhưng là một
tình thương mãnh liệt dẫn đến những hành động cụ
thể. Khi nhìn thấy đám đông tất tưởi, bệnh tật, đói
khát, Người lập tức an ủi, chữa lành, nuôi dưỡng. Việc
Người an ủi, chữa lành, nuôi dưỡng đám đông không
chỉ là những hoạt động do cảm tính nhất thời, nhưng
là cả một kế hoạch rộng lớn, lâu dài. Chính vì thế,
Người đã chọn 12 Tông đồ, huấn luyện, sai họ đi nối
tiếp sứ mệnh của Người. Với bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu muốn dạy tôi ba bài học.
Bài học thứ nhất: hãy biết nhìn người khác bằng ánh
mắt cảm thông.
Bài học thứ hai: hãy có một trái tim biết cảm thương.
Bài học thứ ba: công cuộc truyền giáo phải bắt đầu
bằng tình thương.
Tất cả chúng ta là những người con của Chúa. Tất cả
chúng ta được Chúa mời gọi làm nhân chứng cho
Chúa. Ta hãy học theo gương của Đức Giêsu biết nhìn
người khác với ánh mắt cảm thông, biết cảm thương
những con người đau khổ. Như thế chúng ta đã bắt
đầu làm việc truyền giáo rồi.
Lạy trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
Gm Giuse Ngô Quang Kiệt

Lần đầu tiên, vào năm 1909, Bà B. Dodd nảy ra ý kiến tổ
chức Father’s Day để vinh danh Cha của bà, ông William
Smart, là một cựu chiến binh trong cuộc nội chiến vào
những năm 1861-1865. Mẹ của bà ta bị chết sau khi sanh
xong đứa con thứ sáu và ông Smart đã một mình nuôi đứa
con vừa lọt lòng cũng như lo chăm sóc cho năm đứa con
dại khác tại một nông trại thuộc miền Đông tiểu bang
Washington. Vì thế bà B. Dodd muốn vinh danh người cha
đã có nghị lực nuôi dưỡng sáu người con. Ngày Lễ Cha đầu
tiên
được
tổ
chức
vào
ngày
19.06.1910
tại
Spokane/Washington. Cùng thời điểm nhiều thành phố
khác trên nước Mỹ cũng tổ chức ngày lễ vinh danh những
người cha. Ngày lễ thành công đến độ Tổng Thống Calvin
Coolidge lên tiếng hổ trợ và đề nghị chọn một ngày Lễ Cha
chung cho từng tiểu bang nước Mỹ. Với thời gian, hầu hết
mọi giới người Mỹ đều chấp nhận ngày lễ này nên vào năm
1974, Tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố chính thức
chấp nhận ngày lễ Cha làm ngày quốc lễ và chọn ngày chủ
nhật thứ ba của tháng sáu làm Ngày Lễ Cha của Mỹ. Tại
Mỹ, con cái mua bông hoa, làm thơ, mua quà tặng cho
người Cha. Riêng trong năm 1997 đã có hơn 90 triệu thiệp
mừng được bán nhân ngày lễ này. Giống như ở Đức, vì
được xem như là ngày lễ dành riêng cho đàn ông nên ở
Mỹ, người cha cũng thường hay ngồi xe ngựa diễn hành để
vui mừng ngày lễ cho chính mình, ngoài những buổi du
ngoạn chung giữa cha con và đây chính là kỷ niệm mà hầu
hết những người đàn ông Mỹ sau này khi lớn lên họ không
khi nào quên được.

Nghe lời Chúa thì dễ, còn đem lời Chúa ra thi hành thì khó,
nhưng đó là điều kiện để đi vào Nước Trời, vì Chúa phán:
”Không phải những ai nói với Ta: lạy Chúa, lạy Chúa mà
được vào Nước Trời nhưng chỉ người nào thực hiện ý Cha
Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào”. Và kẻ thực hành lời
Chúa là kẻ khôn ngoan biết xây nhà mình trên đá.
Muốn thực hành lời Chúa, chúng ta hãy làm hai bước trong
việc chuyển đổi lời Chúa thành hành động
1.
2.

Trước hết, chúng ta phải ghi tạc lời ấy vào lòng rồi suy
niệm và quyết định cách thức áp dụng lời ấy cho mình
và cho cuộc sống của mình.
Thứ đến, chúng ta phải thực hành những bước cụ thể
để chu toàn việc áp dụng trong cuộc sống mình. Chúng
ta phải biến đổi quyết định ấy thành hành động cụ thể
tức khắc.

Tóm lại, việc nghe và thực hành lời Chúa được tóm gọn
trong hai chữ “Vâng lời”. Vâng lời chính là tuân theo thánh
ý Chúa trong mọi sự. Chính Đức Giêsu đã thực hiện trước,
khi Ngài nói:”Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”(Dt
10,7). Chính nhờ sự vâng lời này mà Đức Kitô đã đem ơn
cứu chuộc đến cho mọi người.
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Thu
$ 811.25
Cha : Trần Đức Phương
Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu

Chi
$ 100.00
(206)334-8422
(360)754-0865

