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1- Contemporary world: Current status 
 

e are living in a world of modern science and high technology, and in a world 

of most human rights and freedom. However, we have also been experiencing 

the devastation of this world, according to some recent warning facts, due to 

the threats of nuclear weapons and climate emergency.  

 

The threat of nuclear weapons. Recently, the former Soviet leader Mikhail 

Gorbachev, in an interview on November 4, 2019, with Britain's BBC Television, warned 

that the world could be falling into a major nuclear disaster. He is worried that both the 

United States and Russia have cancelled out the 1987 historic arms treaty he signed with 

then US President Ronald Reagan. He said in the interview, "As long as weapons of mass 

destruction exist, primarily nuclear weapons, the danger is colossal. All nations should declare 

that nuclear weapons must be destroyed. This is to save ourselves and our planet." 

 

The threat of climate emergency. Almost at the same time, on November 5, 2019, in the 

journal BioScience, there is an article called “World Scientists' Warning of a Climate 

Emergency” published and signed by 11,258 scientists from 153 countries. This 

document warns: "Scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any 

catastrophic threat and to 'tell it like it is.' On the basis of this obligation and the graphical 

indicators presented below, we declare, with more than 11,000 scientist signatories from around 

the world, clearly and unequivocally that planet Earth is facing a climate emergency."   

 

How do the nations respond to this climate emergency? Unfortunately, in the COP25 

climate change conference in the Spanish capital Madrid, where there are around 25,000 

people from 200 countries participated, Mr. Antonio Guterres, the United Nations 

secretary-general, on Sunday December 1, 2019, has warned global warming 

threatening human existence during his address before the start of this summit that "we 

are confronted now with a global climate crisis. And the point of no return is no longer over the 

horizon, it is in sight and hurtling towards us... Let's be clear until now our efforts to reach 

these targets have been utterly inadequate. The commitments made in Paris would still lead to 

an increase in temperatures above three degrees celsius. But many countries are not even 

meeting those commitments... What is still lacking is political will." 

 

In the address of His Holiness Pope Francis to the Members of the Diplomatic Corps 

Accredited to the Holy See for the Traditional Exchange of New Year Greetings on 

Thursday, 9 January 2020, we can see his observation and concern about 

"the phenomenon of global warming" and "the urgency of this ecological 

conversion" as follows: 

W 
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"Sadly, the urgency of this ecological conversion seems not to have been grasped by international 

politics, where the response to the problems raised by global issues such as climate change 

remains very weak and a source of grave concern. The XXV Conference of the Parties to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change (COP25), held in Madrid last 

December, raises serious concern about the will of the international community to confront with 

wisdom and effectiveness the phenomenon of global warming, which demands a collective 

response capable of placing the common good over particular interests." 

 

2- Contemporary world: To be saved 
 

The threats of nuclear disaster and climate emergency, by themselves, cannot happen 

and cause deadly things without human beings' invention, in terms of producing of 

nuclear weapons, and without their intervention, in terms of prevention of climate 

change. However, human beings cannot avoid invention of nuclear weapons and 

cannot perform their intervention in climate emergency if they become weak in their 

spiritual and moral life. That's why Pope John Paul II confirmed in his homily in Poland 

on Sunday, August 18, 2002, that: "The twentieth century, despite indisputable achievements 

in many areas, was marked in a particular way by the 'mystery of iniquity'. With this heritage 

both of good and of evil, we have entered the new millennium. New prospects of development are 

opening up before mankind, together with hitherto unheard-of dangers."  

 

In the same homily, he continued to share his view about modern man's spiritual and 

moral life as follows: "Frequently man lives as if God did not exist, and even puts himself in 

God’s place. He claims for himself the Creator’s right to interfere in the mystery of human life. 

He wishes to determine human life through genetic manipulation and to establish the limit of 

death. Rejecting divine law and moral principles, he openly attacks the family. In a variety of 

ways he attempts to silence the voice of God in human hearts; he wishes to make God the 'great 

absence' in the culture and the conscience of peoples. The 'mystery of iniquity' continues to 

mark the reality of the world. In experiencing this mystery, man lives in fear of the future, of 

emptiness, of suffering, of annihilation."  

 

Unfortunately, due to its weakness in spiritual and moral life, the world cannot save 

itself from self-destruction in terms of nuclear disaster and climate emergency, without 

the One who came to save it and the only One who will save it. That is the reason why 

the same Pope, in his very first homily in the mass at the beginning of his pontificate on 

Sunday, October 22, 1978, made this call to the world: "Do not be afraid. Open wide the 

doors for Christ. To his saving power open the boundaries of States, economic and political 

systems, the vast fields of culture, civilization and development. Do not be afraid. Christ knows 

'what is in man'. He alone knows it." 
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3- Contemporary world: Needs God's Mercy 
 

However, modern man seems to be afraid of the One who can save him, because he is 

afraid of himself. In his book "Crossing the Threshold of Hope", published in 1994 in the 

English version, Pope John Paul II observed as follows:  

"The exhortation 'Be not afraid'... in a certain sense it was an exhortation addressed to all people, 

an exhortation to conquer fear in the present world situation... Have no fear of that which you 

yourselves have created, have no fear of all that man has produced, and that every day is 

becoming more dangerous for him! Finally, have no fear of yourselves! Why should we have no 

fear? Because man has been redeemed by God... The power of Christ's Cross and Resurrection is 

greater than any evil which man could or should fear" (page 219). 

In reality, modern man is really afraid of Christ and cannot open any door for Him, 

because he is afraid that his freedom will be taken away. That is why the same Pope, in 

his same book, observed that, "Contemporary man finds it hard to return to faith because he 

is afraid of the moral demands that faith makes upon him" (page 222). While modern man is 

afraid of what he has produced and what can destroy him, he is also afraid of the only 

One who can save him from self-destruction. The modern man is the most pitiable and 

miserable one: "How greatly today’s world needs God’s mercy!" (Pope John Paul II's homily 

in Poland on Saturday, August 17, 2002). 

 

Because the contemporary world is most pitiable and miserable, this Pope, for the first 

time in the Church's history, entrusted the whole human race to the Divine Mercy on 

Saturday, August 17, 2002, as he said in his homily on the same day: "Today, therefore, in 

this Shrine, I wish solemnly to entrust the world to Divine Mercy. I do so with the burning 

desire that the message of God’s merciful love, proclaimed here through Saint Faustina, may be 

made known to all the peoples of the earth and fill their hearts with hope.... In the mercy of God 

the world will find peace and mankind will find happiness!"  
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DIVINE MERCY CENTER 
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Divine Mercy Center Structure 

The Chapel in the center 
The Hall on the right 
The Dorm on the left 

 

 

 



Divine Mercy Center 

7 
 

The Chapel  

Facing toward the east; 
No column inside; 

A large courtyard in front of the chapel for more crowded celebrations  
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Inside the Chapel 

Capacity: 1,000.00  

800 seats below and  

200 seats on balcony 

Seperated seats for the choir and other roles in liturgy 

Cost about 7 millions 
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The Hall 
 

 

 

Capacity: 800 seats 

Inside:  

1 stage,  

3 big rooms,  

2 small rooms,  

1 kitchen,  

1 large storage,  

8 toilets 

Cost about 5 millions 
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The Dorm  
 

 

Two stories  

1st Floor: 14 rooms for seniors (3 in each room), 

who need assisted living services and daily reside in the shrine; 

2nd Floor: 16 double rooms and 4 single rooms for over night retreat; 

Each room (single or double) has king size beds and private toilet; 

2 large rooms at 2 ends of the dome: one for seniors, one for retreat; 

Capacity: 120 beds - Cost about 6 millions 
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Total view on the shrine from above 

 

Total cost for the Shrine’s 3 main components is 
estimated around 18 million dollars, not including 

land and below things 
Outside: parking, landscape, concrete courtyard, 

roads, walkways, walls & gates 
Inside: tables & chairs for hall  

and beds for dome. 
Total cost at least 25 million dollars,  

and at most 30 million dollars. 
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Thank you  

for your consuming time 

to read our separated cover 

letter and to see this booklet. 

May the Divine Mercy be with 

our miserable world so that  

“the world will find peace and  

mankind will find happiness... 

How greatly today’s world 

needs God’s mercy!” 
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Letter to Donors 
 

(This letter is sent to each possible donor along with this booklet) 

 

 

Ladies and Gentlemen, 

 
We hope our surprise letter to you is in your hands and in front of your face right now. 

For we do need you and your support in order to do the very important thing at this 

time, as we believe, for a better world, in which, both of us are living. Please read the 

attached booklet to see our view, hopefully also it will be your view, that is based on 

Pope John Paul II's view, for a better world. According to this Pope, "How greatly today’s 

world needs God’s mercy." That's why he called for, "all the votaries of Divine Mercy...be 

witnesses to mercy" (homily in Poland on Saturday, August 17, 2002). 

 

YES, The Viet Apostolate of Divine Mercy, established on April 4, 2009, by those words 

of the Saintly Pope John Paul II and recognized by the Diocese of Orange in California 

on July 17, 2018, is a positive response to his urgent invitation, and has the mission to 

promote the Divine Mercy in this miserable world, by its witness to the Divine Mercy. 

This non-profit association, recognized by the State of California on March 4, 2019, and 

granted tax exempt status by the Federal Government on June 28, 2019, has a plan to 

promote the devotion to the Divine Mercy at a Shrine of Divine Mercy to be built in 

Southern California, whose structure and setting you can see in pictures in the attached 

booklet. 

 

If you believe "How greatly today’s world needs God’s mercy!... In the mercy of God the world 

will find peace and mankind will find happiness!" as Pope John Paul II's conviction in his 

homily in Poland on August 17, 2002, and if you want to save this world by Divine 

Mercy, can you support our plan to build a Shrine of Divine Mercy, where the souls 

who feel lonely, hopeless, sinful,  depressed can find peace, consolation, hope, wisdom, 

courage, happiness, by the ways of retreat, prayer, counseling, adoration, and devotion 

in this Shrine of Divine Mercy? From this Shrine may also emerge a lot of witnesses and 

missionaries of Divine Mercy for the spiritual benefits of the whole world in this "time 

of mercy" (Pope Francis). 

 

We hope that the Shrine of Divine Mercy, as our wish to have in Southern California 

here, will become what Pope John Paul II prayed "I pray that this church will always be a 
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place where the message of God’s merciful love is proclaimed; a place of conversion and 

repentance; a place for the celebration of the Eucharist; a fountain of mercy; a place of prayer and 

of constant appeals for mercy for ourselves and for the whole world" (Homily on August 17, 

2002 when the Pope conserated the Shrine of Divine Mercy in Poland). 

 

We believe that you have been, are and will be one of the missionaries of Divine Mercy 

and a saving agent of the current world by your contribution to this Shrine of Divine 

Mercy for its realization someday in the near future. When we have enough material 

support in terms of the sum of necessary money, we will start the project and, according 

to the estimation of professionals, we hope it will be completed within two years, and 

the cost for this Shrine, including both materials and labor as well as insurance, 

according to their estimation, will be around at least $25,000,000.00 (twenty million 

dollars) if the shrine is located in Riverside County or San Bernardino County, or 

$30,000,000.00 (thirty million dollars) if the shrine is located in Orange County due to 

more valuable land. 

 

Everything we do, we completely trust in God's mercy and providence, especially in 

this project in relation to the current world. If this project is truly from God, it will be 

realized at his right time and by his surprising way. The Almighty God needs from 

us only our 5 loaves of bread and 2 fish (Cf. Luke 9:13), so that He can multiply our little 

contributing efforts into marvelous things for us, who are His useless servant (Cf. Luke 

17:10). May God bless you and pray for us and for our project. 

 

 

Best Regards, 

 
 
Dominic Mary Tinh Tan Cao, 

Founder of the Viet Apostolate of Divine Mercy 
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Supplement in Vietnamese 

 

TỪ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
 

ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
 

 
 
 
1- Thế giới hiện đại: Hiện trạng 

 
Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh vật chất về khoa học tân tiến và 
kỷ thuật tối tân, cũng như trong một thế giới nhân bản chưa từng có trong lịch sử loài 
người, về phương diện nhân quyền và tự do. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang cảm 
nghiệm thấy tình trạng tàn lụi của thế giới này, vì nó đang quay cuồng với cơn lốc "văn 
hóa sự chết" (ĐTC Gioan Phaolô II) và "văn hóa tận số" (ĐTC Phanxicô). Theo một số 
dữ kiện đáng lo lắng mới đây thì thế giới này dường như đang lao đầu đến chỗ tự diệt, 
bao gồm hai mối đe dọa chính, đó là mối đe dọa về tai họa nguyên tử và mối đe dọa về 
hiện tượng hâm nóng toàn cầu. 
 
Trước hết là mối đe dọa về tai họa nguyên tử. Gần đây vị nguyên lãnh đạo Liên Bang 
Sô Viết Mikhail Gorbachev, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền Hình BBC ở 
Vương Quốc Anh ngày mùng 4/11/2019, đã cảnh báo rằng thế giới có thể sẽ rơi vào 
một cuộc tàn phá chính về nguyên tử. Vì nhân vật này tỏ ra lo lắng về sự kiện cả Hoa 
Kỳ lẫn Nga Sô đều hủy bỏ hiệp định lịch sử năm 1987 được nhân vật này ký với Tổng 
Thống Ronald Reagan. Ông đã khẳng định rằng: "Bao lâu các thứ khí giới hủy hoại 
hàng loạt còn đó, nhất là các loại vũ khí nguyên tử, thì những gì là nguy hiểm rất là 
khủng khiếp. Tất cả mọi quốc gia cần phải tuyên bố là các loại vũ khí nguyên tử cần 
phải được hủy hoại đi. Đó là những gì cứu bản thân chúng ta và hành tinh của chúng 
ta." 
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Sau nữa là mối đe dọa hâm nóng toàn cầu. Hầu như cùng một thời điểm với những lời 
cảnh báo của nhân vật Mikhail Gorbachev trên đây, tức là vào ngày 5/11/2019, ngày 
hôm sau, trên tạp chí BioScience xuất hiện văn bản "Các Khoa Học Gia Trên Thế Giới 
Cảnh Báo Tình Trạng Khí Hậu Nguy Cập", một văn bản được ký bởi 11 ngàn 258 khoa 
học gia từ 153 quốc gia trên thế giới. Văn kiện cảnh báo này đã mở đầu như thế này: 
"Vì tránh nhiệm luân lý bắt buộc, các khoa học gia cần phải minh nhiên cảnh báo nhân 
loại về bất cứ một mối đe dọa thảm họa nào và cần phải 'nói nó là như thế đó'. Theo 
trách nhiệm buộc phải nói này và các biểu đồ được trình bày dưới đây, chúng tôi, với 
hơn 11 ngàn chữ ký của khoa học gia ở khắp thế giới, tuyên bố một cách rõ ràng và 
đồng thanh rằng hành tinh Trái Đất này đang phải đối diện với một tình trạng nguy cập 
về khí hậu". 
 
Sau hết, vấn đề được đặt ra là các quốc gia đã phản ứng trước nạn tình trạng khí hậu 
nguy ngập này ra sao? Trong Hội Nghị COP25, nơi có 25 ngàn người từ 200 quốc gia 
tham dự, về sự kiện khí hậu thay đổi được tổ chức ở Maní thủ đô Tây Ban Nha, vị tổng 
thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres, hôm Chúa Nhật mùng 1 tháng 12 năm 
2019, đã cảnh báo về tình trạng hâm nóng toàn cầu đe dọa tới sự sống còn của nhân 
loại như sau: 
 
"Hiện nay chúng ta đang đương đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Và tình 
hình bất khả cứu vãn không còn xuất hiện ở chân trời nữa, nó đang hiện lộ và đụng 
chạm tới chúng ta... Chúng ta cần phải ý thức rõ ràng rằng cho tới nay các nỗ lực của 
chúng ta để vươn tới những mục tiêu này vẫn hoàn toàn thiếu hụt. Những quyết tâm 
được bày tỏ ở Paris vẫn không ngăn cản được tình trạng gia tăng về khí hậu trên 3 độ 
C. Thế nhưng nhiều xứ sở thậm chí lại không đạt được những quyết tâm ấy nữa... Cái 
vẫn còn bị hụt hẫng đó là ý muốn chính trị..." 
 
Trong diễn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỏ cùng Ngoại Giáo Đoàn đại diện Chư 
Quốc có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào ngày Thứ Năm mùng 9/1/2020, nhân dịp 
trao đổi những lời chúc mừng năm mới với phái đoàn này, ngài đã bày tỏ nhận định và 
quan tâm của ngài về "hiện tượng hâm nóng toàn cầu" và "tính cách khẩn trương của 
việc cải thiện môi sinh", như sau: 
 
"Buồn thay, tình trạng khẩn trương của việc cải thiện môi sinh này dường như không 
được nắm bắt bởi lãnh vực chính trị quốc tế, một lãnh vực vẫn tỏ ra rất yếu kém và là 
nguồn cho mối quan tâm nghiêm trọng, trong việc đáp ứng những trục trặc được nêu 
lên bởi những vấn đề toàn cầu. Hội Nghị COP25 (The XXV Conference of the Parties to 
the United Nations Framework Convention on Climate Change) ở Maní (Tây Ban Nha) 
Tháng 12 vừa qua đã nêu lên mối quan tâm nghiêm trọng về ý chí của cộng đồng thế 
giới trong việc đương đầu, một cách khôn ngoan và hiệu nghiệm, hiện tượng hâm nóng 
toàn cầu, một hiện tượng cấn phải được thể hiện bằng một đáp ứng chung biết đặt 
công ích lên trên các lợi lộc riêng biệt". 
 

 

2- Thế giới hiện đại: Để được cứu độ 
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Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đồng thuận với lời cảnh báo này theo cái nhìn 
của ngài 17 năm trước, trong bài giảng ở Ba Lan vào Chúa Nhật 18/8/2002 như 
sau: "Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh 
vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm 'mystery of iniquity'. 
Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời 
mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy 
hiểm chưa từng có". 
  

Như tất cả chúng ta đều biết là các mối đe dọa về tình trạng tàn phá bởi nguyên tử và 
tình trạng nguy cập về khí hậu, tự chúng, không thể nào hiện hữu nếu không xẩy ra tình 
trạng thoái hóa về luân thường đạo lý nơi con người. Sự thật này đã được công nhận 
bởi cùng vị Thánh Giáo Hoàng này, liên quan đến "mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác". Cũng 
trong cùng bài giảng trên đây, ngài đã tiếp tục mối quan tâm sâu xa của ngài về thế giới 
tân tiến ngày nay như sau: 
 
"Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị 
thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc 
can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người 
bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại 
trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. 
Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng 
tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa 'hoàn toàn khuất bóng' 
nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. 'Mầu nhiệm lầm lỗi' tiếp tục đánh dấu cái thực tại 
của thế giới này. Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp 
lo sợ về tương lai, lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt". 
 
Chỉ có một cách để cứu nhân loại khỏi "mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác", hay khỏi tình trạng 
tự diệt gây ra bởi mầu nhiệm này, đó là: "Đừng sợ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa 
Kitô!" Đó là lời mời gọi khẩn cấp giành cho thế giới, xuất phát từ vị tân giáo hoàng 
Gioan Phaolô II vào ngày 22/10/1978, trong bài giảng lễ khai mở giáo triều của ngài. 
Chúnta thậm chí có thể nói rằng "đừng sợ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" là sứ 
điệp chính yếu của ngài nhắn gửi nhân loại ở mỗi một chuyến tông du, trong tất cả 104 
chuyến tông du ngài thực hiện dọc suốt giáo triều 26 năm rưỡi của ngài. Trong tác 
phẩm "Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" (VQNCHV), được phát hành vào năm 1992 
của ấn bản Anh ngữ, ngài đã giải thích về vấn đề "đừng sợ" như sau: 
 
“Ở một nghĩa nào đó, nó là lời kêu gọi được ngỏ cùng tất cả mọi dân tộc, một lời kêu gọi 
hãy chế ngự sợ hãi trong hoàn cảnh thế giới hiện đại...  Đừng sợ những gì chính mình 
chế tạo ra, đừng sợ tất cả những gì con người sản xuất được, và là những gì ngày ngày 

trở nên nguy hiểm cho họ! Tóm lại, đừng sợ bản thân mình!... Tại sao chúng ta đừng 

sợ? Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. ... Quyền năng nơi Thập Giá và 
Phục Sinh của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn bất cứ sự dữ nào khiến con người 
có thể hay cần phải sợ hãi” (VQNCHV trang 219) 
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“Ở vào cuối thiên kỷ thứ hai đây, có lẽ chúng ta cần hơn bao giờ hết những lời của 
Chúa Kitô Phục Sinh: ‘Đừng sợ!’. Con người, thành phần mà ngay cả sau cuộc sụp đổ 
của chủ nghĩa Cộng sản, vẫn không thôi sợ hãi và thực sự có nhiều lý do để cảm thấy 

như vậy, cần phải nghe thấy những lời ấy" (VQNCHV trang 221). 
 

 
3- Thế giới hiện đại: Cần đến Lòng Thương Xót Chúa 
  
 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cho dù con người tân tiến ngày nay đang lo sợ về những 
gì họ chế tạo ra, như bom nguyên tử, sì ke ma túy, luật cho phép phá thai v.v., và càng 
lo sợ bị tự diệt bởi những sản phẩm tự diệt của mình ấy, họ vẫn không mở rộng các 
cánh cửa cho Chúa Kitô, Đấng duy nhất có thể giải cứu họ vào chính lúc họ lo sợ nhất 
và tuyệt vọng nhất, bởi họ sợ Người đến lấy mất hết tự do của họ, đúng như cảm nhận 
của Thánh Giáo Hoàng II: 
  
“Con người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được lắm, bởi vì họ sợ những đòi hỏi 
về luân lý như đức tin buộc họ phải thi hành" (VQNCHV trang 122), nên thế giới đã, 
đang và sẽ không thể nào dám "mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" để được Người cứu 
độ cho khỏi bị tự diệt. Đó là lý do tại sao, trong bài giảng của mình hôm Thứ Bảy ngày 
17/8/2002, vị giáo hoàng này đã tin rằng: "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của 

Thiên Chúa biết bao!" 
 
Chính vì con người chẳng những không thể tự cứu mình vào chính lúc họ đâm đầu tiến 
đến vực thẳm tự diệt, mà lại không chấp nhận Đấng có thể cứu họ, nên họ thật sự trở 
thành đáng thương hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Và đó là lý do vị giáo hoàng đương 
kim Phanxicô đã chí lý khi khẳng định "đây là thời điểm thương xót", và ngài đã làm tất 
cả những gì thể hiện Lòng Thương Xót Chúa trong giáo triều của ngài, nhất là Năm 
Thánh Thương Xót ngoại lệ 2016, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. 
 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị được Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết là đã 
trực giác thấy "Thời Điểm Thương Xót" và đã mở màn cho "Thời Điểm Thương Xót", 
trong chuyến tông du về Balan năm 2002, nhân dịp cung hiến Đền Thờ Lòng Thương 
Xót Chúa ở khu vực Tu Viện của Thánh Faustina, Thứ Bảy 17/8, đã hiến dâng cả loài 
người cho Lòng Thương Xót Chúa lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, với ước muốn 
loài người có thể nhận biết Lòng Thương Xót Chúa là tất cả niềm hy vọng và hạnh 
phúc của mình như sau: 
 
"Thế nên, hôm nay đây, tại Đền Thánh này, Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho Lòng 
Thương Xót Chúa. Tôi làm như vậy với một lòng thiết tha mong ước thấy sứ điệp của 
tình yêu nhân hậu Thiên Chúa, được loan báo nơi đây qua Thánh Faustina, cũng được 
tất cả mọi dân tộc trên thế giới biết đến và làm cho lòng họ tràn đầy niềm hy 
vọng. Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại 
mới tìm thấy hạnh phúc!" 
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THƯ KÊU GỌI 
  

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

(được gửi kèm theo tập sách này) 

Trọng Kính Quí Vị 

Chúng tôi hy vọng bức thư bất ngờ này của chúng tôi đang ở trong bàn tay của quí vị 

và trước mắt quí vị vào lúc này đây. Bởi vì chúng tôi cần đến quí vị và sự hỗ trợ về vật 

chất của quí vị, nghĩa là cần cả tấm lòng và bàn tay của quí vị, trong một công cuộc, mà 

theo chúng tôi, bất khả thiếu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho một nhân loại càng văn 

minh về khoa học và kỹ thuật, và càng nhân bản về nhân quyền và tự do, càng bạo loạn 

và càng phá sản đạo lý, như tất cả chúng ta đều chứng kiến thấy từ đầu thế kỷ 20, nhất 

là từ sau Thế Chiến II tới nay. Và đó là lý do, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 

phải than lên: "Thế giới ngày nay cần đến Lòng Thương Xót Chúa biết bao!" (Balan - Bài 

Giảng 17/8/2002), kèm theo lời kêu gọi trong cùng một bài giảng: "Tôi ký thác công việc 

này cho ... tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa ... Chớ gì anh chị em là những 

chứng nhân cho tình thương!" 

Vâng, đúng thế, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, tức là The Viet Apostolate of 

Divine Mercy, được thành lập vào ngày 4/4/2009 bởi những lời của Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, và được công nhận bởi giáo quyền Giáo Phận Orange California ngày 

17/7/2018, là một đáp ứng tích cực đối với lời mời gọi khẩn thiết của vị Thánh Giáo 

Hoàng này, để thực hiện sứ vụ cổ động Lòng Thương Xót Chúa trên thế giới khốn khổ 

này, bằng chứng từ của nó cho Lòng Thương Xót Chúa, qua lời nói (ở các Khóa Lòng 

Thương Xót Chúa), cũng như hành động (ở các cuộc truyền giáo và phục vụ anh chị em 

vô gia cư). Hiệp hội bất vụ lợi Tông Đồ Chúa Tình Thương này, được công nhận bởi 

chính quyền tiểu bang ngày 4/3/2019 và được chính quyền Liên bang cấp đặc quyền 

miễn trừ thuế ngày 28/6/2019, có dự định cổ võ suy tôn Lòng Thương Xót Chúa ở một 

Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa thuộc Miền Nam California, một trung tâm quí vị 

có thể thấy được cấu trúc của nó qua các mẫu hình trong tập sách đính kèm này. 

Nếu quí vị tin rằng "thế giới ngày nay cần đến Lòng Thương Xót Chúa biết bao!... Chỉ có 

trong Lòng Thương Xót Chúa thế giới mới có thể tìm thấy hòa bình và nhân loại mới có thể tìm 

thấy hạnh phúc!", như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xác tín và viễn kiến, cũng như 

nếu quí vị muốn cứu thế giới này bởi Lòng Thương Xót Chúa, quí vị có thể hỗ trợ dự án 

của chúng tôi trong việc kiến thiết một Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, nơi những 

ai cảm thấy mình lẻ loi cô độc, vô vọng, tội lỗi, khổ đau, chán chường có thể tìm thấy an 

bình, yên ủi, hy vọng, khôn ngoan, can đảm, hạnh phúc, bằng những khóa tĩnh tâm, các 
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giờ cầu nguyện, các lời hướng dẫn, việc tôn thờ và tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Từ 

Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa này cũng xuất hiện cả những chứng nhân và thừa 

sai của Lòng Thương Xót Chúa cho lợi ích thiêng liêng của toàn thế giới trong "thời điểm 

thương xót" hiện nay (ĐTC Phanxicô), như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mong 

đợi đối với Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Balan khi ngài cung hiến ngôi đền này 

vào Thứ Bảy ngày 17/8/2002: 

"Tôi tin tưởng rằng đây là nơi đặc biệt Thiên Chúa chọn để gieo vãi ân sủng tình thương của 

Ngài. Tôi cầu xin cho ngôi thánh đường này được luôn luôn trở thành một nơi loan báo sứ điệp 

tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa; một nơi của hoán cải và thống hối; một nơi cử hành Thánh 

Thể; một suối nguồn tình thương; một nơi nguyện cầu và liên lỉ kêu xin tình thương cho chúng 

ta cũng như cho toàn thế giới." (Bài giảng ngày 17/8/2002). 

 

Chúng tôi hy vọng quí vị đã là, đang là hay sẽ là một trong những thừa sai của Lòng 

Thương Xót Chúa và là một tác nhân cứu vớt thế giới hiện nay, bằng việc ban tặng hay 

đóng góp bao nhiêu có thể của quí vị cho việc hiện thực Đền Thánh Lòng Thương Xót 

Chúa này trong một tương lai gần. Bất cứ khi nào chúng tôi có đủ ủng hộ về vật chất, 

liên quan đến số tiền cần có, chúng tôi sẽ bắt đầu dự án này, và chúng tôi hy vọng rằng 

nó sẽ được hoàn tất tối đa trong vòng 2 năm. Phí khoản để hoàn thành Trung Tâm này, 

bao gồm cả vật liệu lẫn lao công cùng bảo hiểm, theo chuyên viên vẽ mẫu cho nó, thì sẽ 

ở vào khoảng 25 triệu Mỹ kim, nếu Đền Thánh này ở bên Hạt Riverside hay Hạt San 

Bernardino, hay 30 triệu Mỹ kim, nếu ở bên Hạt Orange, nơi giá đất cao hơn nhiều ở hai 

quận hạt ấy. 

 

Tất cả mọi sự chúng tôi thực hiện, nhất là trong dự án liên quan đến thế giới ngày nay, 

chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa và vào sự quan phòng thần 

linh của Ngài. Nếu dự án này thực sự từ Thiên Chúa thì nó sẽ trở thành hiện thực vào 

lúc Ngài muốn và bằng cách thức của riêng Ngài. Vị Thiên Chúa toàn năng chỉ cần 5 

chiếc bánh và 2 con cá (xem Luca 9:13) từ chúng ta để Ngài có thể hóa ra nhiều những 

nỗ lực đóng góp nhỏ mọn của chúng ta thành những gì tuyệt vời cho chúng ta, thành 

phần chỉ là đầy tớ vô ích của Ngài (xem Luca 17:10). Xin Thiên Chúa chúc lành cho quí 

vị và xin cầu cho chúng tôi cùng dự án của chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

 

 
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Khởi Xướng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 


