ĐẠI HỘI XÓM GIÁO 2018

Melbourne đang mùa xuân nhưng hôm nay thời tiết vương vấn của ngày mùa
đông…trời mưa nhẹ…hơi se lạnh nhưng Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện nhộn
nhịp, đông vui.
Trưa nay 20/10/2018 Cộng Đoàn tổ chức
Đại Hội Xóm Giáo lần đầu tiên, quy tụ tất
cả thành viên trong 8 xóm giáo và một số
không thuộc xóm giáo tham dự. Với chủ
đề Gia Đình Nguyện Cầu, Hạnh Phúc
Bền Lâu. Phần thuyết giảng: Cha Phaolô
Nguyễn Trọng Thiên.
Người đến tham dự khá đông, những
khuôn mặt thân quen của Cộng Đoàn. Phần khởi động sinh hoạt chung với
những động tác dễ thương do Thầy Trung hướng dẫn, làm chúng tôi quay về tuổi
thơ qua bài hát: Bên nhau sum vầy.

Phần chính: Cha Phaolô Thiên mở
đầu hát Kinh Chúa Thánh Thần và lời
Chúa theo Thánh Luca. Cha chia xẻ:
Lời cầu nguyện bắt đầu từ Abraham
được Thiên Chúa mời gọi. Lịch sử ơn
cứu độ luôn luôn có cầu nguyện.
Cầu nguyện đầu tiên cho những ai
cần có ơn Chúa
Cầu nguyện cho Dân Tộc mình.
Cầu nguyện cho chính mình là người tội lỗi.
Trong Kinh Kính Mừng nói rất rõ, xin cho con là kẻ tội lỗi, ngay bây giờ và
trong giờ lâm tử.Chúa Giêsu dậy ta cầu nguyện bằng Kinh Lậy Cha. Lần chuỗi
và suy niệm qua chặng đàng thánh giá là cầu nguyện theo tinh thần Kinh Thánh.
Thánh Phêrô nói: Anh chị em hãy cầu nguyện luôn luôn.
Hãy sống trong tinh thần phó thác, dù vui hay buồn cũng do thánh ý Chúa,
trong sự chấp nhận phó thác đó. Chúa Giêsu mới trở thành nguồn ơn cứu độ.
Cầu nguyện rất nhiều hình thức, câu cá hay thích cầm máy đi chụp hình…khi
đó ngồi chiêm ngắm, sẽ thấy được những kỳ công Thiên Chúa tạo dựng, rồi đến
lúc đụng chạm đến sự sợ hãi, khi đó mới thấy cần đến Ngài.
Chúa Giêsu trước khi rao giảng, ngài đến hoang địa 40 đêm để đối diện chính
mình và nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời mình.
Các Tu sỹ hàng năm buộc phải dự
tĩnh tâm để nhận ra chính mình, suy
niệm về những ơn Chúa ban
cho.Thánh lễ,Kinh nguyện là cầu
nguyện, đọc kinh xóm là cầu
nguyện. Nếu không có cầu nguyện
cuộc đời ta bấp bênh, gia đình dễ ly
tán. Khi cầu nguyện luôn luôn có
sự bình an, nếu mình có bình an sẽ

đem đến sự bình an cho người bên cạnh,
chúng ta cũng cần nói cho người khác biết
về những kỳ công của Thiên Chúa, kể như
vậy sẽ thánh hóa gia đình và cộng đoàn.
Cầu nguyện trong xóm giáo đó là hình
thức của Giáo Hội tiên khởi, hãy tiếp tục
đến với tinh thần Mẹ Maria để cùng Mẹ
cầu nguyện. Trên thánh giá Chúa Giêsu đã
nói : Đây là Mẹ của con, hãy đem Mẹ con về
Ngày hôm nay các gia đình trẻ nếu không đến nhà thờ nữa, trách nhiệm của cha
mẹ làm không đúng, có thể vì thường nói với con : Đi lễ để xin ơn…nó sẽ trả lời
: không cần xin. Chúng ta phải nói với chúng: Con cần đến nhà thờ cám ơn Chúa
cho ba mẹ, ngày hôm nay gia đình mình đã có được như thế này. Con chỉ cần
nói: Cám ơn Chúa
thế là đủ rồi, vì trẻ em điều gì có lý đúng nó sẽ làm, không phải đến nhà thờ để
cầu xin, mà là tạ ơn. Thánh Phaolô nói: Anh em hãy tạ ơn Chúa trong lời cầu
nguyện. Hãy dậy con cái như vậy.
Phần Hướng Dẫn và Chia sẻ:
Với câu hỏi : Có số người không muốn sinh hoạt xóm giáo vì vấn đề ăn uống
sau khi đọc kinh, cho là không tốt.
Cha Thiên trả lời : Hội Thánh tiên khởi với thánh lễ ban đầu, các gia đình tập
trung với nhau, họ mang của lễ tới rồi chia sẻ Lời Chúa xong, cuối cùng đồ ăn
được đem ra ăn chung với nhau, xóm giáo là mô hình của Hội Thánh, rất tốt sau
khi đọc kinh ngồi lại với nhau, chia xẻ những món ăn là ấm cúng không có gì là
ngại.

Giới Thiệu Các Xóm Giáo Trong Cộng Đoàn
Gồm 8 xóm giáo, các Trưởng giới thiệu xóm giáo mình.

Kết thúc Đại Hội với giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Lễ
Đồng Tế tạ ơn. Sau Thánh Lễ Anh Chủ Tịch Cộng Đoàn Antôn Trương Tấn Phát
cảm ơn Cha PhaoLô Nguyễn Trọng Thiên, Thầy Trung và Sr. Nga đã giúp cho
Đại Hội thật tốt đẹp.
Đại Hội kết thúc với sự vui mừng trên từng khuôn mặt, hy vọng lời mời của các
Trưởng Xóm Giáo sẽ có thêm những thành viên mới.

Tôi ra về trong đầu còn văng vẳng bài hát Ông Nội Tôi và bài Vỗ Cái Tay lên
đi….bỗng muốn cười lên thật lớn và nói: Tạ ơn Chúa cùng Mẹ ngày hôm nay con
thật vui.
Maria Vũ Ánh Thu ( BTT )

