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Anh chị em thân mến,
Trong chuyến hành hương đi Italy, chúng tôi có dừng lại ở thành phố Florence. Florence không
phải là điểm dừng của chuyến hành hương, nhưng nó lại đứng đầu danh sách cho khách du lịch vì
những kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp phủ khắp thành phố. Tôi đã có cơ hội sống ở thành phố
Florence 3 tháng khi tôi còn là sinh viên trường Cao đẳng Edmonds Community cho chương trình
nghiên cứu nước ngoài. Mỗi ngày đều có cái gì đó mới mẻ để xem. Tôi thích đi dạo trên các đường
phố và ngắm cảnh. Tôi thường đi dạo vào các con đường khác nhau để ngắm nhiều cảnh đẹp ẩn
dấu trong thành phố tuyệt vời này.
Một lý do duy nhất (khác với những điểm tham quan tuyệt vời và thức ăn ngon) chúng tôi dừng
lại thành phố Florence cho chuyến hành hương, là để viếng nhà thờ Thánh Marco và một tu viện
ngay đó của các thày dòng Đa-minh mà bây giờ là một viện bảo tàng. Trong tu viện cổ này có bức
bích họa gốc của chân phước Fra Angelico. Fra Angelico là một linh mục dòng Đa-minh sống một
thời trong tu viện và đã sơn các bức bích họa tuyệt vời trong các căn phòng nơi các tu sĩ sẽ cầu
nguyện, nghiên cứu và ngủ nghỉ. Mỗi một bức bích họa là một kiệt tác, nhưng lớn nhất trong các
bức họa trên là bức tranh Nhập Thể được sơn vẽ trên tường của hành lang. Tôi nhớ lần đầu tiên

tôi thăm viếng tu viện khi còn là một sinh viên trong chuyến đi thực tập ở đó. Tôi đi lên cầu thang
và sau đó tại chóp đỉnh tôi được chào đón bằng một cảnh đẹp tuyệt vời và ngoạn mục nhất mà tôi
chưa từng thấy. Tôi phải dừng lại hồi lâu trước khi tôi có thể rời đi được.
Khi chúng ta chuẩn bị cử hành ngày lễ tuyệt vời 25 tháng 3, tôi khuyến khích anh chị em suy niệm
mầu nhiệm vui đầu tiên của chuỗi Mân Côi. Khi lần chuỗi, tôi thường nhớ lại hình ảnh này trong
tâm trí. Đức Maria trong khu vườn tu viện, nhận lãnh sứ điệp từ thiên thần trong cầu nguyện. Thiên
Chúa muốn nói chuyện với chúng ta trong những ngày này. Ngài muốn gửi Chúa Giêsu đến ở với
chúng ta, chỉ khi nào Đức Giêsu ở trong lòng Đức Maria. Điều này cũng xảy ra khi chúng ta đón
nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta đã sẵn sàng như Đức Mẹ chưa? Chúng ta đã
chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu chưa?
Tuần lễ này chúng tôi cũng mời gọi anh chị em tham gia lời cầu nguyện nhận con nuôi tinh thần.
Đấng Đáng Kinh Fulton Sheen đã viết lời cầu nguyện đơn giản để cầu nguyện hằng ngày trong
suốt 9 tháng nhận nuôi một đứa trẻ đang có nguy cơ bị phá thai. Chúng ta đặt tên cho đứa trẻ và
cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn sơ này mỗi ngày. Chúng tôi có những tấm thiệp thánh với lời
cầu nguyện trên đó, để anh chị em có thể đem về và cầu nguyện cách cá nhân hay theo gia đình.
Kết thúc của tháng thứ chín, chúng ta sẽ mừng sinh nhật của những em nhỏ này vào ngày lễ Các
Thánh Anh Hài với ngày lễ thôi nôi, chúng tôi sẽ thu gom các vật dụng để giúp cho các bà mẹ mới
đang thiếu thốn. Xin vui lòng nhận một tấm thẻ thánh và tham gia với chúng tôi trong việc làm
tuyệt vời này.
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