
Cộng Đoàn Thánh Linh Tempe Arizona Rước Kiệu Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ .
Phan Hoàng Phú Qúy 10/05/2022

Chúa Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022, vào lúc 5:30 chiều. Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Linh thuộc thành phố Tempe,
tiểu bang Arizona đã long trọng tổ chức Rước Kiệu và Dâng Hoa kính Đức Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day),
một cách trang nghiêm và sốt sáng. 

Xem Hình 

Bắt đầu chương trình cung nghinh là nghi thức dâng hương và lời nguyện do Đức Ông chánh xứ Peter Bùi Đại chủ sự. 

Lạy Mẹ Maria trong tháng 5 này, xin mẹ cho chúng con, những người con yêu của Mẹ luôn nhận ra ý nghĩa của cuộc
sống, dầu cuộc đời có lắm thử thách đau thương. 

Xin ban cho chúng con, con tim rộng mỡ để chúng con luôn trở nên những con người quảng đại và đầy ắp yêu thương. 

Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cảm thông với bao người đang quằnh quại trong đau khổ, nghèo đói và cô đơn. 

Xi
mẹ
cho

chúng con trở nên khí cụ bình an, để chúng con xây đắp bình an cho nhân loại hơn là gieo rắc oán thù. 

Xin Mẹ cho chúng con biết lắng nghe và thực hành 3 Mệnh Lệnh của Mẹ dạy, đó là: 

Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống 

Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ 

Siêng Năng Lần hạt Mân Côi. 

Tiếp theo là phần Rước Kiệu Đức Mẹ chung quanh khuôn viên giáo xứ, với Thánh Gía nến cao dẫn đầu và các đoàn thể
ban ngành trong cộng đoàn vừa đi vừa hát những bài thánh ca dâng Mẹ thật tâm tình và sốt sáng. 

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh. 

Khi an vui thái hòa, như lời Thiên sứ truyền tin, như trong đêm Ngội Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại con Chúa, kết
hoa kinh để dâng Mẹ. 

Hôm nay cũng là ngày lễ Chúa Chiên Lành, theo Tin Mừng của Thánh Gioan: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết
chúng và chúng theo tôi”. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta rút ra được những chữ quan trọng dành cho chúng ta nhữn
con chiên của Chúa, đó là: 

Chúng ta phải nghe tiếng Chúa và bước theo Ngài. 

Tiếng Ngài ở đây được hiểu rằng lời của Chúa trong Kinh Thánh, và tiếng nói lương tâm mà Thiên Chúa khắc ghi trong
tâm khảm mỗi người, về tiêu chuẩn này, chúng ta thấy trước những cám dỗ, lương tâm chúng ta vẫn lên tiếng, chúng ta
vẫn nghe thấy. 

Khi chúng ta đi lễ, chúng ta vẫn nghe lời Chúa, nhưng thực ra đôi khi chúng ta nghe chỉ để nghe, chúng ta thường khôn
quan tâm lắm, nghe rồi quên, không để Lời Chúa thấm vào trong con người mình, vào trong tâm khảm mình, biết bao
nhiêu lần Chúa nói với chúng ta, chúng ta cũng chẳng quan tâm, chúng ta cũng chẳng nhạy bén với tiếng gọi của Chúa,
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chẳng muốn nhận ra ý Ngài đang cần chúng ta làm gì. 

Trong khi đó tiếng gọi của tiền tài, danh vọng, lạc thú, vân vân, lại cuốn hút chúng ta, làm chúng ta xa cách Chúa bằng
những việc làm hội lộ, buôn bán gian lận, chỉ vì lợi nhuận cao thì chúng ta lại có khuynh hướng kiếm tìm và chạy theo
lời mời gọi ấy. 

Vì thế mỗi người chúng ta tự hỏi chúng ta đã sốt sáng nghe tiếng Chúa và để tâm suy gẫm chưa? 

Hơn nữa chúng ta không chỉ nghe những lời Chúa dạy, mà còn phải thi hành những điều ấy nữa. 

Chúng ta thấy rằng, biết bao lần chúng ta nghe tiếng Chúa, nhưng chúng ta chẳng chịu thi hành, chẳng chịu sống theo
những lời ấy. 

Chúa ví những người nghe mà không tuân theo, không thi hành, thì giống như những người xây nhà trên cát, khi gặp
mưa sa, gió lớn, bão tố thì sập ngã đổ vỡ tan tành. 

Như vậy nghe tiếng Chúa không chỉ nhận ra tiếng nói, tiếng gọi của Chúa, mà phải biết hy sinh ý riêng mình, và áp dụn
những lời ấy vào cuộc sống của chúng ta. 

Khi sống như thế chúng là những đoàn chiên, những con chiên của Chúa đang bước theo Ngài. 

Lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con trung kiên vâng theo Lời Chúa và thành tâm vững bước theo Ngài. Amen. 
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