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Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang trong thời gian sắp sửa kết thúc mùa hè. Không lâu nữa các trẻ em sẽ trở lại trường học và chúng
ta sẽ trở lại lịch trình thường ngày cho các chương trình và họp hành. Trong những ngày này, chúng ta sẽ tiếp đón
vài nhân viên mới đến văn phòng. Hai người trong số họ đã đến vào tuần trước, đó là Kely Euan - trợ tá quản trị
viên, và Rachel Teresi – trợ tá mục vụ Giới trẻ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã gửi các phụ nữ tuyệt vời này đến
làm việc với chúng ta trong công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa ở đây tại giáo xứ St. Anthony. Giáo xứ sẽ có
hai ngày tĩnh tâm cho nhân viên vào cuối tháng 8 để làm quen với các nhân viên mới, và để làm quen với tính
năng động mới mà họ sẽ mang lại cho các nhân viên khác.
Chúa nhật tuần này sẽ là ngày giáo xứ vui chơi picnic và là thời điểm tuyệt vời cho chúng ta suy nghĩ về những
món quà của giáo xứ chúng ta. Từ khi đến giáo xứ St. Anthony, tôi đã thưởng thức rất nhiều thức ăn ngon. Chúng
ta thật diễm phúc có được nhiều anh chị em giáo dân quảng đại chia sẻ tài nấu nướng của mình cho cộng đồng.
Ngày giáo xứ vui picnic luôn là cơ hội để tận hưởng giáo xứ trong một khung cảnh khác so với những gì chúng
ta vẫn thường làm. Đó là ngoài Thánh Lễ, không phải để hội họp, nhưng là thời điểm đến với nhau để dùng bữa
cùng với bạn bè và biết thêm các thành viên mới trong cộng đồng giáo xứ. Tôi mong gặp gỡ anh chị em ở đó sau
Thánh Lễ 12:30 PM.
Tuần tới chúng ta sẽ mừng lễ Đức Trinh Vương Maria. Tuần vừa qua, mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15/8,
một tuần sau đó, Giáo hội cử hành việc Đăng Quang Mẹ như là Nữ Vương trên trời dưới đất. Đây là Mầu Nhiệm
thứ năm mùa Mừng và là mầu nhiệm cuối cùng của chuỗi Mân Côi. Khi chiêm ngưỡng lễ đăng quang của Đức
Mẹ, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm cho Mẹ trở thành nữ vương tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Đó là thời gian
tuyệt vời để ta suy nghĩ về sự tận hiến của mình cho Đức Mẹ, và làm thế nào chúng ta có thể được kêu gọi sống
sự tận hiến đó một cách thành tín hơn. Chuỗi hạt Mân Côi là cách thế tuyệt vời để tận hiến cho Đức Maria trước
tiên cho cuộc sống chúng ta, nó giúp chúng ta lớn lên như con cái Cha Trên Trời và là môn đệ Đức Giêsu. Mẹ
Maria luôn sẵn lòng và hăm hở hướng dẫn chúng ta trên con đường đi vào mối quan hệ sâu xa hơn với Con của
Mẹ. Khi suy niệm mầu nhiệm thứ năm của Mầu nhiệm Mừng, tôi bị lôi cuốn và lòng tôi mong ước được ở nơi mà
Chúa và Mẹ chúng ta đã đi trước. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng tuần trước, “Hãy sắm lấy
những túi tiền không hề cũ rách, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em
ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Lc 12, 33-34)
Có quá nhiều thứ chi phối lòng chúng ta và có nhiều thứ theo đuổi khiến chúng ta mất tập trung vào điều chính
yếu là để yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Mẹ Maria và các thánh luôn khích lệ và chỉ cho ta biết làm thế
nào để sắp xếp cuộc đời mình theo tình yêu Thiên Chúa. Một trong những câu nói mà tôi yêu thích trong cuốn
Các Giáo Phụ Sa Mạc, nói rằng, “Đừng trao ban trái tim của bạn cho những gì không làm trái tim bạn thỏa mãn.”
Trái tim chúng ta được làm nên bởi Tình Yêu và cho tình yêu, và chỉ trong quá trình theo đuổi chiều hướng đó
chúng ta mới gặp được điều chúng ta tìm kiếm, điều chúng ta mong ước nhất đó là hạnh phúc và sự bình an đích
thực.
“Anh em thân mến, vì chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ
mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức
Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12, 1-2).
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