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Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống vào cuối mùa hè; thật là một mùa hè tuyệt vời với nhiều buổi họp mừng ngoài trời thật đẹp. Sau chuyến thăm viếng
miền Đông Washington, tôi cùng với các con tiếp tục đi Oregon. Trên đường đi, chúng tôi dừng chân thăm viếng bạn bè và những nơi
thắng cảnh mà chúng tôi được giới thiệu. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi có cơ hội tham dự Thánh Lễ tại một vài nhà thờ. Đó là một
trong những cảnh đẹp của đức tin Công giáo, bất cứ ở nơi đâu, chúng tôi luôn cảm thấy như ở nhà khi đi tham dự thánh lễ.
Mùa hè sắp kết thúc, các con tôi cũng sợ việc quay trở lại lớp học. Tôi cũng đang mong chờ được quay trở lại vòng xoáy của mọi việc,
nhưng đồng thời cũng có một chút vui buồn lẫn lộn khi đứa con lớn nhất của tôi sẽ bước vào năm cuối của trung học. Mùa hè dường
như là thời gian chuyển tiếp cho các gia đình có con đi học; được biết khi nói chuyện với một vài gia đình, có người sẽ gửi con vào
trường cao đẳng, một số khác mới bắt đầu gửi con vào các lớp nhà trẻ hay mẫu giáo, tất cả đều trong một thể loại chuyển tiếp.
Làm cha mẹ là một công việc đòi hỏi và bổ ích nhất, nó không kết thúc cả khi con cái đã rời khỏi gia đình. Là các bậc cha mẹ, tất cả
chúng ta đều cần sự trợ giúp mà chúng ta có thể tìm thấy được, bất kể nó đến từ các bậc phụ huynh khác, từ cha mẹ chúng ta, từ các
gia đình hay bạn bè thân hữu. Tất cả đều trên cùng một thực tế, bất kể con cái chúng ta ở tuổi nào. Tôi rất biết ơn tất cả những ai đã trợ
giúp tôi trong những năm qua, đã khuyến khích và trao tặng tôi những lời khuyên đối với con cái và chính bản thân. Là một người mẹ,
tôi có nhiều dịp vui mừng và cũng nhiểu khổ đau trong suốt 17 năm qua trong việc nuôi dạy con cái. Chắc chắn niềm vui thì nặng ký
hơn những khổ đau, nhưng chúng giống nhau vì chúng tôi học được những kinh nghiệm cho chính các con và bản thân tôi nữa. Như
tôi đã nói ở trên, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ mà chúng ta có thể tìm thấy được. Tôi quên đề cập đến những người bạn Thánh
của chúng ta trong danh sách những người chúng ta tìm kiếm sự trợ giúp. Chúng ta có thể luôn học rất nhiều điều từ nơi những người
bạn này, và có 2 vị thánh mừng lễ trong tuần này làm ví dụ chắc chắn cho chúng ta về điểm này.
Thánh Monica là mẹ của không ai khác hơn là thánh Augustino. Thánh Monica là một Kitô hữu đã kết hôn với một người ngoại đạo
thường xuyên về tới nhà trong say xỉn và tính khí hung hăng. Bất kể điều này, thánh Monica không ngừng cầu nguyện cho sự trở lại
của chồng và luôn tỏ ra tử tế và thông cảm với chồng mình. Thánh Monica đã được ban ơn nhìn thấy người chồng trở lại một năm
trước khi ông ấy qua đời. Thánh Augustino là một chàng trai trẻ thông minh đã rời gia đình đi học. Vừa ngay sau đó, anh đã để cho
mình rơi vào một cuộc sống tội lỗi và đẩy mẹ ra xa mình. Thánh Monica tiếp tục cầu nguyện cho con và thậm chí còn theo anh đi tới
tận thành phố Milan, để trông chừng anh với hy vọng giúp anh từ bỏ cuộc sống tội lỗi. Thánh Augustino kết bạn với vị giám mục
Milan tình cờ ngài lại là vị linh hướng cho mẹ anh. Lời cầu nguyện của thánh Monica cuối cùng đã được đền đáp, và thánh Augustino
đã được rửa tội và thay đổi lối sống của mình. Thánh Augustino đã tiếp tục làm những điều vĩ đại, và tôi khuyến khích anh chị em học
lại câu chuyện tự thuật của ngài để học biết nhiều hơn về thánh Augustino và thánh Monica.
Nó có thể gây cho chúng ta bực bội và đau đớn khi chúng ta, với tư cách là cha mẹ, hoặc thậm chí khi nhìn thấy ai đó không phải con
làm điều mà chúng ta biết nó sẽ dẫn đến sự cố. Chúng ta sẽ cố gắng dạy dỗ chúng hết khả năng của mình, để chúng trở thành người tài
giỏi nhất vì chúng ta nhìn thấy những món quà và tài năng của họ. Vì chúng ta nhìn thấy được chúng vấp ngã ngay tại những bước đầu
tiên hoặc ghi bàn thắng của chúng, khi ở bên giường bệnh, khi chữa lành vết thương lòng đầu tiên của chúng và cứ thế. Chúng ta đã
giúp chúng học cách lấy lại để chữa lành và làm việc chăm chỉ, bất kể con cái chúng ta làm hay không làm, chúng ta vẫn yêu thương
và lo lắng cho chúng. Tôi tưởng tượng Thiên Chúa giống như người Cha tốt lành nhất luôn ở đó, luôn gần gũi, nhưng Ngài đang cho
chúng ta khoảng trống để gây xáo trộn và vấp ngã, đôi khi cũng bực bội với sự bướng bỉnh của ta muốn làm “theo cách của mình”
đang khi Ngài cố gắng hướng dẫn chúng ta theo cách của Ngài, qua tình yêu thương và lòng thương xót.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một sự nghỉ ngơi đầy phúc lành trong mùa hè này và dưới đây tôi chia sẻ với anh chị em lời kinh cầu
nguyện với thánh Monica.
Kinh Cầu Cùng Bà Thánh Monica
Kính lạy Bà thánh Monica, là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô,
Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài bằng tình thương và lòng cảm mến, tha thứ và khuyên nhủ,
và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng.
Xin Ngài cầu bầu cho tất cả mọi người mẹ hôm nay để họ biết lôi kéo con cái họ trở về với Chúa.
Xin cho họ biết gần gũi với con cái họ, dùng tình thương, tha thứ và khuyên nhủ
với những người con trai, con gái hoang đàng đang sa cơ, lạc bước.
Xin Ngài đưa những người con đang lạc bước trở về xum họp với mái ấm gia đình. Amen.
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