6/12/2022
Anh chị em thân mến,
Ngày thứ Hai, 13/6, chúng ta sẽ mừng lễ thánh Anthony, Thánh Bảo trợ của giáo
xứ. Để ghi dấu dịp mừng này, chúng ta sẽ có một ngày mừng lễ đặc biệt vào Chúa
nhật ngày 12/6 từ 10:00 a.m. đến 4:00 p.m. tại Parish Hall. Trong bối cảnh thức
ăn ngon và chương trình giải trí trực tiếp, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quy tụ
chúng ta như một gia đình giáo xứ, nhìn thấy những người bạn lâu năm, gặp gỡ
và đón tiếp các anh chị em giáo dân mới. Thêm nữa, chúng ta sẽ cử hành thánh lễ
vào ngày thứ Hai, 13/6 lúc 7:45 a.m., 9:15 a. m. (thánh lễ cho nhà trường), và 7:00 p.m. Tôi mong gặp
anh chị em một trong những cơ hội đặc biệt chúng ta có để mừng lễ vị thánh Bảo trợ. Lạy thánh Anthony
… cầu cho chúng con!
Vài lời của thánh Anthony để hướng dẫn chúng ta:
1. Chiều rộng của lòng bác ái mở rộng trái tim hẹp hòi của tội nhân.
2. Không có gì khiến kẻ tội lỗi kiêu hãnh khiêm tốn cho bằng sự khiêm nhường nhân tính của Đức Giêsu
Kitô.
3. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa phản ánh qua khuôn mặt của linh hồn: linh hồn nhìn thấy Thiên Chúa
giống như Ngài, và linh hồn sẽ biết như những gì đã được biết.
4. Hãy nhìn xem vẻ đẹp, sự thánh thiện và phẩm giá của Đức Maria đầy ơn phúc; và chúc tụng bằng trái
tim và môi miệng các việc làm của Con Mẹ, Đấng đã làm Mẹ nên như vậy. Trong ánh chói lòa của
sự thánh thiện, Mẹ thật tuyệt đẹp hơn mọi con cái Thiên Chúa. Mẹ đã bao phủ cả thiên đàng (nghĩa
là Mẹ đã bao bọc sự thần thiêng) trong vòng vinh quang của Mẹ, vinh quang nhân tính của Mẹ.
5. Bạn có muốn giữ Thiên Chúa luôn ở trong tâm trí bạn không? Hãy cứ ở yên như Ngài dựng nên bạn
là. Đừng tìm kiếm một “bạn” khác. Đừng làm cho chính bạn khác hơn những gì Thiên Chúa tạo nên
bạn là. Rồi, bạn sẽ luôn có Chúa ở trong tâm trí mình.
6. Sự sống của thân xác là linh hồn. Sự sống của linh hồn là Chúa Kitô.
7. Tinh thần khiêm nhường ngọt ngào hơn mật ong, và những ai nuôi dưỡng họ với mật ong này sẽ sinh
ra quả ngọt.
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