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Anh chị em thân mến,
Tôi mong anh chị em đang thưởng thức thời tiết tuyệt vời này dù hơi nóng một chút. Tuần này, tôi viết thư
này cho anh chị em từ Eastern Washington, nơi tôi đang hưởng thời gian nghỉ hè tại một miền quê với gia
đình.
Khi nhìn về phía thung lũng, tôi nghĩ tới anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em có cơ hội nạp lại năng
lượng và thưởng thức điều quan trọng nhất là Thiên Chúa, gia đình và bạn hữu. Như tôi đã đề cập trong
những lá thư trước, tôi thực sự yêu thích các vị thánh và đặc biệt biết đến “những người bạn” này nhiều
hơn trong những ngày lễ mừng sắp đến. Điều này cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để gần gũi hơn với Chúa
Giêsu khi chúng ta gặp gỡ Ngài qua những đôi mắt, cảm nghiệm và cuộc đời các vị thánh.
Chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn, mới tuần trước đã có vài bi kịch ở các tiểu bang khác
nhau liên quan đến bạo lực súng đạn. Các bi kịch này gây ra sự thiệt mạng của nhiều người vô tội. Các tình
huống này mang lại rất nhiều cảm súc và phản ứng của nhiều người, đặc biệt sự tức giận, đổ lỗi và nỗi buồn
lớn cho sự mất mát của những người thân yêu. Trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng nhất là cầu
nguyện cho những người gặp khó khăn nhất và cho tất cả những ai phải chịu ảnh hưởng bởi những bi kịch
này. Đừng dừng lại ở những phản ứng và cảm súc nhưng hãy cầu nguyện, để hồi tâm, để cảnh giác về mặt
tinh thần. Kẻ thù luôn tìm kiếm cơ hội để tấn công và chia rẽ chúng ta bằng bất cứ cách nào có thể được,
chúng ta phải trở nên mạnh mẽ trong đức tin và lời cầu nguyện để hỗ trợ lẫn nhau, để chúng ta có thể trở
nên hiệp nhất trong Đức Kitô. Như tôi đề cập trên đây, khi hiểu biết các “người bạn” của chúng ta hơn một
chút, chúng ta có thể xác tín hơn khi chúng ta thấy họ cũng đã sống và trải qua những thời điểm khó khăn
trong cuộc đời của họ.
Chúng tôi thực sự mong đến tuần này khi chúng ta mừng lễ những người bạn thánh
tuyệt vời của chúng ta và có được một ngày quan trọng mừng lễ trong tuần này nữa.
Ngày Chúa nhật, khi anh chị em đọc thư này, chúng ta sẽ đang mừng lễ một trong những
vị thánh yêu thích của tôi, thánh Clara thành Assisi. Thánh Clara được sinh ra ở thành
Assisi trong một gia đình giàu có nhưng vì quá say mê những lời giảng dạy của thánh
Phanxicô, thánh nữ từ bỏ lối sống của mình, từ bỏ mọi sự phía sau để bước theo Đức
Kitô. Thánh Clara có một câu chuyện đáng kinh ngạc, thánh nữ sống trong thời kỳ chiến
tranh xảy ra ở Perugia và nơi hàng ngày xảy ra một cuộc đấu tranh để sống còn. Ngài
làm việc để giúp người nghèo đói và đau ốm, thành lập một tu viện kín của những người
nghèo Clara mà nó còn hoạt động đến ngày nay và là một trong những dòng tu đầu tiên
được thành lập bởi một phụ nữ. Thánh Clara theo sau những lời giảng dạy của thánh
Phanxicô thành Assisi, và luôn tìm kiếm Đức Kitô đang khi phục vụ người nghèo khổ
và bệnh tật. Một trong những câu chuyện tôi yêu thích về thánh nữ là phép lạ Thánh
Thể xảy ra tại tu viện của ngài dưới sự tấn công của những tên trộm. Thánh nữ bước ra
ngoài với Thánh Thể và ngăn chặn cuộc tấn công vào chính ngài và các nữ tu. Thánh
nữ phản ứng trong một tư cách bình thản và đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa, và họ
đã được an toàn.

Vị thánh tuyệt vời khác chúng ta mừng lễ tuần này vào ngày 14 tháng 8 là thánh Maximilian Kolbe. Ngài
chết gần 700 năm sau thánh Clara, nhưng ngài cũng đã sống trong những thời điểm gian nan. Thánh
Maximilian được sinh ra ở Poland, năm 1894, và là một tu sĩ Phanxicô, nghĩa là, giống như thánh Clara,
ngài cũng bước theo những lời giảng dạy của thánh Phanxicô. Thánh Maximilian là một nhà truyền giáo
trải qua thời gian ở Nhật Bản, rao giảng Phúc Âm và sau đó trở về Poland. Ngài bị nhóm Nazis bắt vào năm
1941 và bị gửi đến trại Aschwitz, chết trong trại tù nơi ngài đã hy sinh mạng sống mình cho người bạn tù
khác. Dưới đây là vài câu nói của thánh Maximilan để giúp chúng ta hiểu biết ngài nhiều hơn:


“Chất độc độc hại nhất trong thời đại chúng ta là sự thờ ơ. Và điều này xảy ra, mặc
dù lời khen ngợi của Thiên Chúa nên biết là không giới hạn. Vì thế, chúng ta hãy cố
gắng ca tụng Ngài đến hết năng lực chúng ta.”



“Là người Công giáo: Khi bạn quỳ gối trước bàn thờ, hãy làm trong cách thế mà
người khác có thể nhận rằng bạn biết bạn đang quỳ gối trước ai.”



“Nếu ai đó không muốn nhìn nhận Mẹ Maria Vô Nhiễm làm Mẹ mình, họ sẽ không
có Chúa Kitô làm anh em của mình.”



“Đừng sợ yêu mến Đức Trinh Nữ quá mức. Bạn sẽ không bao giờ yêu mến Mẹ hơn
Chúa Giêsu yêu Mẹ đâu.”

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này nhắc nhở chúng ta sẵn sàng đến với Thiên Chúa. Để chuẩn bị chính
mình cho ngày quang lâm của chàng rể đến, các thánh đã yêu mến và nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện nơi
những con người sống xung quanh họ. Các vị thánh này mạnh mẽ trong đức tin và nhẫn nại trong gian nan
trong thời gian khốn khó của họ trong cầu nguyện. Qua cầu nguyện, họ vững mạnh trong đức tin và sự liên
kết của họ với Đức Mẹ, Đấng luôn giúp họ đến gần với Chúa Giêsu, và đã giúp họ “sẵn sàng” khi tình
huống xung quanh càng ngày càng trở nên khó khăn. Họ tìm kiếm Chúa Kitô và Đức Mẹ luôn giúp họ vượt
qua thời gian khốn khó này.
Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng: chúng ta mừng lễ Trọng Đức Maria Hồn Xác Lên
Trời. Lễ Trọng này là ngày lễ Buộc. Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, cho chúng
ta niềm hy vọng vào cuộc sống mai sau, xa rời những bi kịch, gian nan, giận dữ và đau buồn. Giáo xứ sẽ
cung cấp cho anh chị em vài cơ hội để mừng lễ: Thánh lễ đa ngôn ngữ lúc 7:00 PM ngày 14/8, và ngày
15/8 chúng ta có Thánh lễ lúc 8:00 AM và 7:00 PM.
Tôi hy vọng gặp lại anh chị em trong những ngày lễ tuyệt vời này khi chúng ta tiếp tục năm Phụng Vụ,
cùng nhau học hỏi về những người bạn thánh thiện của chúng ta khi các ngài giúp chúng ta đến gần với
Chúa Giêsu và Mẹ Maria hơn.
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