MUÔN LỜI CẢM MẾN!
HÀNH HƯƠNG – 15/10/2016
St. James Cathedral, Seattle
Cộng Đoàn Trinh Vương Maria, Everett

Ngày của Chúa trong tiếng chuông mời gọi
Tưởng chừng như nghe muôn khúc khải hoàn ca,
Và đoàn con nhờ sức sống của Cha
Phục sinh rồi không bao giờ chết nữa.
[Thánh Thi – Kinh Sáng, Tuần IV]

Cộng Đoàn đã lên đường trong một sáng mưa thu, trời gió bão, lạnh,… về nơi Nhà
Thờ Chánh Tòa St. James, Seattle: Hành Hương Năm Thánh. Chúa luôn chờ đợi, đã hạ
mình, và ban phát không điều kiện … Chúng con đã bước qua Cửa Thánh:
“DOMUS DEI ET PORTA COELI” – House of God, Gate of Heaven
"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm
buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như
vậy.” (Mt 18:18)
Chúa Giesu trao quyền cho St. Phero và các Tông Đồ, qua Giáo Hội, để tha thứ và ban
ơn lành. Đức Thánh Cha Phanxico đã mở cánh cửa Năm Hồng Phúc – Năm Lòng
Thương Xót 2016, để chúng con trở về, dù thế nào đi nữa…

BÀN THỜ: là trung tâm cho Thánh Lễ, nơi đây Đức Giêsu Kitô vừa là Tư Tế và là Hy
Lễ dâng hiến hết cả cuộc đời Ngài cho Thiên Chúa, để cứu độ tất cả nhân loại chúng
ta.
BÀN THỜ: là bảng hiệu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Chung quanh Bàn Thờ Chúa – Gian Cung Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa St. James

Chúa Kitô trong phép Thánh Thể nhiệm màu, nguồn sống, lương thực cho đời sống
đức tin của người tín hữu.
“Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới !
[Thánh Vịnh 139:6]

Chầu Thánh Thể trong Nhà Nguyện – Nhà Thờ Chánh Tòa St. James

Tại Nhà Nguyện của Nhà Thờ Chánh Toà, Thánh Lễ trong ngày Hành Hương, lễ nhớ
Thánh Teresa – vị thánh Tiến Sĩ của Hội Thánh, đã cải tổ Dòng Kín Cát Minh.
Lạy Chúa, Chúa không thất vọng về chúng con, xin cho chúng con không thất vọng về
chính mình; nhưng biết cố gắng với ơn Chúa, chúng con trở về trong tình Chúa yêu
thương. Hôm nay, chúng con chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa, trên cuộc hành trình
dương thế. Mong ước một ngày chúng con cùng nhau hợp hoan với các Thánh của
Chúa trên thiên quốc.

“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm”
[Thánh Vịnh 51]

Giờ kính Lòng Thương Xót Chúa trong Hội Trường Nhà Thờ Chánh Tòa St. James
“Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi.” (Mc 9:24)
Cùng nhau trong Hội Trường, chúng con dâng Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa,
xin cho lời kinh chúng con cùng nhau nguyện cầu hôm nay, nâng đỡ và thêm sức cho
chúng con trong suốt đời phục vụ Chúa và yêu mến tha nhân.

Cám ơn
Cùng hòa lên hai tiếng “cám ơn” . Cùng dâng lên trong mối dây tình thân, ngàn con tim
chung niềm cảm mến . Đến muôn đời không thể nào quên.
_____________________________
Xin tri ân Cha, tất cả quí cụ, quí cô bác, anh chị và các em trong gia đình cộng đoàn
Trinh Vương Maria, đã tham dự, góp phần và giúp sắp xếp Ngày Hành Hương Năm
Thánh này – 15/10 – và làm cho ngày hôm nay trở thành kỉ niệm đẹp về niềm tin và
tình thương của Chúa cho từng người và gia đình trong mùa thu 2016.

