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Chủ Đề 
 

 

Tháng 10 hằng năm là Tháng Mân Côi, và 

Đức Hồng Y Karol Wojtyla người Balan 

đầu tiên được bầu chọn làm Giáo Hoàng 

và đăng quang Giáo Hoàng trong Tháng 

10 (ngày 16 và 22), trong khi hai vị thừa 

nhiệm của ngài, một vị vào Mùa Phục 

Sinh Tháng 4/2005 và một vị Tháng Mùa 

Chay 3/2013. 

 

Ngài đã mừng kỷ niệm 25 năm Giáo 

Hoàng của mình (1978-2002) bằng Năm 

Mân Côi (10/2002-2003) và Tông Thư Kinh 

Mân Côi Trinh Nữ Maria (16/10/2002). 

Theo ngài đã cảm nhận và huấn dụ trong 

Tông Thư này ở đoạn 40, Kinh Mân Côi 

thật sự liên hệ đến hòa bình thế giới. 

 

 

Mẹ Maria chẳng những liên tục trong cả 6 

lần hiện ra ở Fatima, lần nào Mẹ cũng lập 

đi lập lại rằng “Các con hãy cầu Kinh Mân 

Côi hằng ngày” nhất là để cầu cho Hòa 

Bình thế giới, mà Mẹ còn xưng mình “Mẹ 

là Đức Mẹ Mân Côi” ở Fatima vào 

13/10/1917: 

 

“Mẹ muốn các con tiếp tục cầu kinh Mân 

Côi hằng ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân 

Côi mà cầu cho hòa bình thế giới cũng như 

chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Người mới 

có thể cứu giúp các con thôi” (Fatima: 

13/7/1917) 

 

Thế nên, trong bài giảng cho Lễ Đăng 

Quang Chúa Nhật 22/10/1978, ở đoạn 5, vị 

giáo hoàng Thánh Mẫu “totus tuus - tất 

cả của con là của Mẹ”, đã kêu gọi: “Đừng 

sợ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô!”  

 

Thế nhưng, tại sao vị giáo hoàng ngoài Ý 

quốc sau 455 năm liên tục và lại là vị đến 

từ một xứ sở xa xôi Balan Đông Âu cộng 

sản, đã mạnh mẽ kêu gọi vào ngay lúc mở 

màn cho giáo triều dài 26 năm rưỡi của 

mình (10/1978- 4/2005), từ cuối thế kỷ 20 

đầy hận thù chết chóc sang đầu thiên kỷ 

thứ 3 Kitô giáo: “Don’t be afraid. Open 

wide the doors for Christ!”? 

 

TĐF Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh 

 

 



“Đừng sợ.  

Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô”: 

Lý do và ý nghĩa 
  

  

 
Trước tình hình thế giới của cả một phần tư thế kỷ như thế, từ cuối thế kỷ 20 sang đầu 

thế kỷ 21, từ cuối thiên kỷ thứ 2 sang thiên kỷ thứ 3, với một dung nhan loài người càng 

ngày càng bị méo mó thảm thương chưa từng thấy, với một lịch sử càng ngày càng 

nguy vong hơn bao giờ hết, trong tác phẩm “Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” của mình 

được xuất bản vào năm 1994, cũng như trong tác phẩm “Hồi Niệm và Căn Tính” được 

xuất bản vào tháng 2/2005, hai tháng trước ngày ngài qua đời, Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II đã cho biết ý nghĩa của lời kêu gọi “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô” vô 

cùng quan trọng liên quan đến vận mệnh lịch sử của loài người này, trong Chương mở 

đầu “’The Pope’: A Scandal And A Mystery” (trang 3-14) cũng như ở Chương áp cuối “Be 

Not Afraid” (trang 218-224), như sau. 

  

     “Đức Kitô đã nhiều lần nói cùng những ai Người gặp lời kêu gọi ‘đừng sợ’ này. Thiên thần 

nói cùng Đức Maria rằng: ‘Đừng sợ’ (x Lk 1:30). Cũng thế, Thánh Giuse cũng được trấn an: 

‘Đừng sợ!’ (x Mt 1:20). Đức Kitô cũng đã nói như thế với các vị tông đồ, cho Thánh Phêrô, ở 

những trường hợp khác nhau, nhất là sau Cuộc Phục Sinh của Người. Người cứ noí với các vị 

là: ‘Đừng sợ!’. Thật vậy, Người cảm thấy rằng các vị đang sợ hãi. Các vị không biết chắc chắn 

rằng đấng mà các vị thấy có phải đúng là Đức Kitô các vị đã biết hay chăng. Các vị đã tỏ ra lo sợ 

khi Người bị bắt nhốt; các vị thậm chí còn sợ hơn nữa sau khi Người Phục Sinh. 

  

“Những lời Chúa Giêsu phán ấy đã được Giáo Hội lập lại. Và với Giáo Hội, những lời ấy đã 

được đã được vị Giáo hoàng này lập lại. Tôi đã làm như thế từ bài giảng đầu tiên của tôi ở 

Quảng Trường Thánh Phêrô: ‘Đừng sợ!’ Những lời này không phải là những lời được nói lên 

một cách rỗng không. Chúng được bắt nguồn sâu xa từ trong Phúc Âm. Chúng thực sự là 

những lời của chính Đức Kitô. 

  

“Chúng ta không nên sợ những gì đây? Chúng ta không nên sợ sự thật về chính bản thân 

mình. Một ngày kia Thánh Phêrô ý thức được sự thật về mình và vội vã thưa cùng Chúa Giêsu 

rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy ra con ra, vì con là một con người tội lỗi’ (Lk 5:8). 
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“Thánh Phêrô không phải là con người duy nhất nhận thức được sự thật về mình ấy. Hết mọi 

người đều biết đến nó. Hết mọi vị thừa kế Thánh Phêrô đều biết đến nó. Tôi biết sự thật này rất 

rõ. Hết mọi người trong chúng ta mắc nợ Thánh Phêrô về những gì ngài nói vào hôm ấy: ‘Lạy 

Chúa, xin hãy ra con ra, vì con là một con người tội lỗi’. Chúa Giêsu đã đáp lại ngài rằng: 

‘Đừng sợ; từ nay trở đi con sẽ trở thành tay đánh cá người’ (Lk 5:10). Đừng sợ con người! Con 

người. Con người bao giờ cũng vẫn như vậy thôi. Những đường lối được họ tạo nên lúc nào 

cũng bất toàn, và chúng càng bất toàn họ càng biết rõ về bản thân họ. Việc họ biết mình từ đâu 

mà có? Nó xuất phát từ tâm can con người. Tâm trí chúng ta tỏ ra lo âu. Hơn ai hết, Đức Kitô 

biết nỗi khổ sầu của chúng ta: ‘Đức Kitô biết những gì nơi mọi người’ (x Jn 2:25)….” (trang 5-

6) 

  

“Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa vô hình – một bí tích là dấu hiệu của sự hiện diện. Thiên 

Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa, Đấng vô cùng trọn hảo, chẳng những ở với con người, mà 

chính Ngài còn trở nên một con người nơi Đức Giêsu Kitô nữa. Đừng sợ vị Thiên Chúa làm 

người! Chính vì thế mà Thánh Phêrô đã nói ở Caesarea Philippi rằng: ‘Thày là Đấng Thiên Sai, 

Con Thiên Chúa hằng sống’ (Mt 16:16)…. 

  

“Thánh Phêrô không sợ Vị Thiên Chúa làm người. Trái lại, ngài đã sợ vì Con Thiên Chúa sống 

như là một con người. Thánh Phêrô không thể chấp nhận nổi Người bị đánh đòn, bị đội mão gai 

và cuối cùng bị đóng đanh trên thập tự giá. Thánh Phêrô không thể chấp nhận điều ấy. Ngài đã 

tỏ ra sợ hãi. Và bởi thế Đức Kitô mới nghiêm trọng trách ngài, song Người không loại trừ 

ngài….” (trang 7) 

  

“Đừng sợ mầu nhiệm của Thiên Chúa; đừng sợ tình yêu của Ngài; và đừng sợ nỗi hèn 

yếu hay sự cao cả của con người! Con người không ngừng cao cả, thậm chí ngay cả nơi nỗi 

yếu kém của họ. Đừng sợ trở thành những chứng nhân cho phẩm giá của hết mọi con người, từ 

giây phút đầu thai cho tới khi qua đời”. (trang 12) 

  

“Cần phải hiểu lời kêu gọi ‘Đừng sợ!’ ở một nghĩa rất rộng. 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, kể cả ở Đông phương lẫn Tây phương, ở Bắc phương lẫn Nam phương. 

  

“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. Khi nói lên 

những lời này ở Quảng Trường Thánh Phêrô, tôi đã biết được bức thông điệp đầu tiên 

của tôi và tất cả vai trò làm giáo hoàng của tôi sẽ gắn liền với sự thật Cứu Chuộc. Nơi 

Ơn Cứu Chuộc chúng ta thấy được nền tảng sâu xa nhất của những lời ‘Đừng sợ!’: ‘Vì 
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Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ban Con Một của Ngài’ (x Jn 3:16). Người Con này 

luôn hiện diện như Đấng Cứu Chuộc nơi lịch sử của loài người. Ơn Cứu Chuộc thấm nhập tất 

cả lịch sử của con người, ngay cả trước khi Đức Kitô sinh ra, và sửa soạn cho tương lai cánh 

chung của mình. Ơn Cứu Chuộc như là một thứ ánh sáng ‘chiếu trong tăm tối nhưng tăm tối 

không át được ánh sáng’ (x Jn 1:5). 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”. (trang 219) 

  

“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. Các quốc gia cần nghe thấy những lời ấy, nhất là những 

quốc gia được tái sinh sau cuộc sụp đổ của đế quốc Cộng sản, cũng như những quốc gia chứng 

kiến thấy biến cố này từ bên ngoài. Các dân tộc và các quốc gia trên toàn thế giới cần nghe 

những lời ấy. Lương tâm của họ cần phải tin tưởng hơn nữa là Đấng hiện hữu, Vị nắm trong 

tay vận mệnh của thế giới đang qua đi này; Đấng giữ chìa khóa tử thần và âm phủ (x Rev 1:18); 

Đấng là Nguyên Thủy và là Cùng Đích của lịch sử loài người (x Rev 22:13) – một lịch sử 

chung cũng như riêng. Và Đấng ấy là Tình Yêu (x 1Jn 4:8,16) – một Tình Yêu làm người, một 

Tình Yêu tử giá và phục sinh, một Tình Yêu không thôi hiện diện nơi loài người. Đó là Tình 

Yêu Thánh Thể. Tình Yêu Thánh Thể này là nguồn mạch vô tận của hiệp thông. Chỉ có một 

mình Người mới có thể tuyệt đối bảo đảm bằng lời tuyên phán: ‘Đừng sợ!’ mà thôi” 

(trang 222) 

  

“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. Ở một mức độ nào đó thì đây là một thực 

tại. Phúc Âm thực sự là những gì đòi hỏi. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô không bao giờ cho phép 

thành phần môn đệ của Người cũng như những ai nghe Người bị ảo tưởng về vấn đề này. Trái 

lại, Người hết sức sửa soạn cho họ trong việc họ cần phải đương đầu với hết mọi thứ khó khăn 

nội ngoại, luôn ý thức rằng họ có thể quyết định bỏ Người. Bởi thế, khi nói ‘Đừng sợ’ là Người, 

một cách nào đó, không có ý muốn xí xóa đi tất cả những gì Người đòi hỏi. Trái lại, với những 

lời ấy, Người muốn khẳng định tất cả sự thật của Phúc Âm cùng với tất cả mọi đòi hỏi được 

chất chứa nơi sự thật này. Tuy nhiên, đồng thời Người cũng cho thấy rằng những gì Người đòi 

hỏi không bao giờ vượt quá khả năng của con người hết. Nếu con người chấp nhận những đòi 

hỏi này bằng một thái độ tin tưởng, họ sẽ thấy, nhờ ân sủng, Thiên Chúa không bao giờ thôi ban 

cho họ sức mạnh cần thiết để đáp ứng những đòi hỏi ấy. Thế giới này đầy những dấu chứng cho 

thấy rằng quyền năng cứu độ và cứu chuộc được các Phúc Âm loan báo thường xuyên hơn là 

những đòi hỏi về luân lý được các Phúc Âm này nhắc nhở. Có biết bao nhiêu là người ở trên thế 

giới này sống cuộc sống thường nhật đã chứng thực rằng họ có thể sống trọn luân lý của Phúc 

Âm! Kinh nghiệm cho thấy rằng cuộc sống của nhân loại thành đạt không thể nào khác hơn cuộc 

sống giống như những người ấy”. (trang 222-223). 
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“Việc chấp nhận những đòi hỏi của Phúc Âm nghĩa là chấp nhận tất cả nhân tính của chúng ta,  

là thấy nơi nhân tính này vẻ đẹp theo như Thiên Chúa muốn, đồng thời, trong ánh sáng quyền 

năng của chính Thiên Chúa, nhìn nhận nỗi yếu hèn của mình: ‘Những gì con người bất khả thì 

đều khả thi đối với Thiên Chúa’ (Lk 18:27). 

  

“Hai chiều kích này bất khả tách biệt: một đàng, Thiên Chúa muốn con người phải đáp ứng các 

đòi hỏi về luân lý của Người; đàng khác, Thiên Chúa, ở một nghĩa nào đó, bị ràng buộc với 

những đòi hỏi yêu thương cứu độ của Người – với tặng ân Người ban phát. Ơn Cứu Chuộc 

được hoàn thành nơi Chúa Kitô còn là gì khác nữa, nếu không phải  chính là điều này hay sao? 

Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, Người muốn rằng nhân loại tìm thấy tầm vóc viên 

trọn của họ như chính Người mong muốn nơi họ, và Đức Kitô có quyền để nói rằng ách của 

Người thì êm ái và gánh của Người thực thì nhẹ nhàng (x Mt 11:30)”. (trang 223) 

  

“Rất cần phải vượt qua ngưỡng cửa hy vọng, chứ không phải dừng lại trước ngưỡng cửa 

này, thế nhưng hãy để mình được dẫn qua. Tôi tin rằng đại thi hào Balan là Cyprian Norwid 

đã nghĩ đến điều ấy khi diễn tả ý nghĩa tối hậu của đời sống Kitô hữu qua những lời là ‘Đừng 

kéo lê Thập Giá của Đức Kitô, nhưng hãy vác thập giá của mình theo Chúa Cứu Thế’ 

  

“Người ta có đủ lý do để gọi sự thật về Thập Giá là Tin Mừng” (trang 223-224). 

  

Ý nghĩa của lời kêu gọi “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô” theo Vị Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II trên đây cũng đã được âm vang qua những gì được vị kế nhiệm của 

ngài ở phần kết bài giảng cho Thánh Lễ Đăng Quang Chúa Nhật 24/4/2005 như sau: 

  

    “Tới đây, tôi nghĩ về ngày 22/10/1978, ngày mà Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bắt 

đầu thừa tác vụ của mình tại Quảng Trường Thánh Phêrô đây. Những lời của ngài vào 

dịp ấy vẫn liên tục vang vọng trong tai tôi: ‘Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!’ 

Vị Giáo Hoàng này đã ngỏ cùng thành phần thế lực, thành phần quyền lực của thế giới này, 

những thành phần sợ rằng Chúa Kitô có thể lấy đi một cái gì đó khỏi quyền lực của họ nếu họ để 

cho Người vào, nếu họ để cho đức tin được tự do. Phải, Người chắc chắn sẽ lấy đi một cái gì đó 

khỏi họ: đó là cái thế lực hư hoại, cái mạo dụng luật lệ và tự do để làm những gì họ thích. Thế 

nhưng, Người sẽ không lấy đi bất cứ điều gì liên quan đến tự do và phẩm vị của con người, hay 

liên quan đến việc dựng xây một xã hội chân chính. Vị Giáo Hoàng này cũng nói điều đó với 

hết mọi người, nhất là giới trẻ. Không phải tất cả chúng ta đều hãi sợ một cách nào đó 

hay chăng? Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô hoàn toàn đi vào cuộc đời của mình, nếu 

chúng ta trọn vẹn cởi mở bản thân mình cho Người, chúng ta có sợ rằng Người có thể sẽ 

lấy đi khỏi chúng ta một cái gì đó hay chăng? Chẳng lẽ chúng ta không sợ phải từ bỏ 

một cái gì đó quan trọng, một cái gì đó chuyên biệt, một cái gì đó làm cho đời sống hết 

sức tuyệt vời hay sao? Như thế chẳng lẽ chúng ta lại không liều mình đi đến chỗ làm suy giảm 

đi hay làm hụt hẫng mất cái tự do của chúng ta hay sao? Một lần nữa, vị Giáo Hoàng này đã 
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nói: Không đâu! Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô đi vào cuộc sống của chúng ta thì chúng ta 

chẳng những không bị mất đi một sự gì cả, không một sự gì, tuyệt đối là không có một sự gì, trái 

lại, nhờ đó còn làm cho cuộc của chúng ta được thanh thoát, tuyệt vời và cao cả. Không đâu! Chỉ 

có ở nơi mối thân tình này các cửa sự sống mới có thể rộng mở mà thôi. Chỉ có ở nơi tình nghĩa 

ấy khả năng cao cả của sự sống con người mới thực sự thể hiện mà thôi. Chỉ có ở trong tình 

nghĩa này chúng ta mới cảm thấy được vẻ đẹp và tự do mà thôi. Bởi thế, hôm nay đây, bằng 

quyền năng mãnh liệt và bằng niềm xác tín vững chắc, căn cứ vào kinh nghiệm bản thân lâu đời 

của mình, hỡi giới trẻ thân mến, tôi muốn nói cùng quí bạn rằng: Xin đừng sợ Chúa Kitô! 

Ngài không lấy đi một điều gì đâu, mà Người lại ban cho các bạn hết mọi sự. Khi chúng 

ta hiến mình cho Người, chúng ta nhận lại được gấp trăm. Phải, hãy mở cửa, mở rộng 

cửa cho Chúa Kitô – và các bạn sẽ tìm thấy sự sống đích thực. Amen”.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, (Dịch theo điện thư của Vatican Information Service ngày 

24/4/2005) 

 

 
Nếu theo dõi kỹ các loạt bài chủ đề của từng tờ Nội San Tông Đồ Fatima 2014, thì 
4 trong 6 tờ liên tục (2-3-4-5), trừ tờ đầu tiên Tháng Giêng và tờ cuối cuối Tháng 
Chạp, hoàn toàn về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và liên quan đến vị giáo 
hoàng gắn liền với Thánh Mẫu Fatima, vì năm 2014 là năm ngài được Giáo Hội 
chính thức tuyên phong hiển thánh vào Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 
27/4/2014. 
 

 Tờ Nội San 2 Tháng 3/2014 liên quan đến biến cố ngài hiến dâng Nước Nga cho 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984, 40 năm trước, với Lời 
Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới; 

 

 Tờ Nội San 3 Tháng 5/2014 liên quan đến biến cố ngài bị ám sát ngày 13/5/1981, 
33 năm trước, tại Quảng Trường Thánh Phêrô như là vị “Vị Giám Mục mặc áo 
trắng”; 

 

 Tờ Nội San 4 Tháng 7/2014 liên quan tới Bí Mật Fatima phần thứ ba được Mẹ 
Maria tiết lộ vào ngày 13/7/1917, 97 năm trước, với khẩu hiệu Thánh Mẫu của 
ngài “Totus tuus”; 

 

 Tờ Nội San 5 Tháng 10/2014 liên quan tới biến cố ngài được bầu làm giáo hoàng 
vào Tháng 10 là Tháng Mân Côi, 36 năm trước, với lời kêu gọi mở màn cho giáo 
triều của ngài: "Đừng sợ". 

 

Những tài  liệu hiếm quí trong 4 tờ Nội San 2014 này về Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II sẽ được tổng hợp lại thành một tập sách nhan đề: “Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II: Vị Giám Mục Áo Trắng Totus Tuus” để làm tài liệu lưu niệm và học hỏi cho 

Phong Trào TĐF VN HK 2015.  
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Từ Ground Zero 911 NewYork Hoa Kỳ  

đến Bí Mật Fatima 
 

Cảm nghiệm về một chuyến viếng thăm ngày 15/9/2014 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 
 

 

(Bài viết liên quan đến cả hòa bình thế giới theo chiều hướng Bí Mật Fatima phần 3 lẫn 

chiều hướng “Đừng Sợ” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) 

 

 

                                       

Từ Ground Zero 911 ở New York 

Hoa Kỳ… 
 

Không ngờ vào ngay chính ngày kỷ niệm 

biến cố 911 khủng bố tấn công Hoa 

Kỳ đúng 13 năm trước đây, hai vợ chồng 

chúng tôi từ phi trường quốc tế LAX bay 

sang Virginia để giúp tĩnh tâm về Lòng 

Thương Xót Chúa hằng năm cho Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương ở Giáo Phận 

Arlington.  

 

Kể cả kinh nghiệm lần trước ngày 

4/7/2008, ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, khi tôi 

cần phải bay gấp sang Houston TX với 

người mẹ đang lâm tình trạng nguy kịch 

của mình, lần này, tuy không vào ngày lễ 

nào của Hoa Kỳ, chỉ là ngày kỷ niệm một 

biến cố đặc biệt 13 năm trước, tôi vẫn thấy 

cảnh tượng một phi trường thảnh thơi, ít 

người, thậm chí trên chuyến bay Virgin 

American của chúng tôi ngày 11/9/2014 

cũng thế, mỗi bên 3 hàng ghế, trong đó có 

nhiều hàng ghế hành khách nằm ngủ 

thoải mái như trên giường vậy.  

 

Có lẽ vì nhiều người sợ không dám đi vào 

ngày đã xẩy ra biến cố kinh hoàng chưa 

từng thấy trong lịch sử Mỹ quốc ấy. Thật 

vậy, hành khách trong 4 chiếc máy bay 

hàng không dân sự của ngày định mệnh 

911 hôm đó: 73, 77, 93 và 175 đâu có biết 

rằng đó là chuyến bay định mệnh cuối 

cùng của đời mình. Để rồi, tên của mình 

sau đó được liệt kê vào danh sách tổng 

số 2.977 người chết gây ra bởi cuộc khủng 

bố tấn công bất ngờ giữa thanh thiên bạch 

nhật ở ngay chính trung tâm của một đất 

nước văn minh tân tiến nhất thế giới này. 
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Trung Tâm Thương Mại Thế Giới - World Trade Center  

đang bị không tặc khủng bố ngày 11/9/2001 

 

Nếu hôm ấy chiếc may bay hàng không 

dân sự chở hai vợ chồng tôi từ miền tây 

sang miền đông Hoa Kỳ cách nhau 3 múi 

giờ mà bị không tặc như 4 chiếc máy bay 

của 13 năm trước ấy thì tôi đâu còn 

dịp ngồi lại để chẳng những viết lên 

những gì tôi đã thấy, nhất là qua những gì 

đã thấy đó tôi còn cảm 

nghiệm được một tương lai lịch sử mà ở 

một nghĩa nào đó, theo tôi, có thể liên 

quan đến Ground Zero 911 ở New York 

Hoa Kỳ. 



 
Từ Khu Vực Hồ Tưởng Niệm ở Ground Zero nhìn lên  

Trung Tâm Thương Mại Thế Giới đang được tái thiết gần đấy 

 

Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New 

York được xây từ năm 1966 đến năm 1987, 

một quần thể rộng 16 mẫu Anh, bao 

gồm 7 dinh thự mà chính yếu là 

Cao Ốc Tháp Đôi (the Twin Towers), một 

thương xá to lớn và một khu mua sắm 

dưới hầm. Vào ngày 26/2/1993, Trung 

Tâm này đã bị khủng bố tấn công ở dưới 

hầm đậu xe, gây thiệt mạng 6 người và 

hàng ngàn người khác bị thương. Nhưng 

chỉ hoàn toàn bị sụp đổ thành Ground 

Zero vào ngày 11/9/2001 mà thôi. 

 

 
 

Ground Zero 911 ở New York Hoa Kỳ hiện nay, với tâm điểm là 2 Hồ Tưởng Niệm 



Tuy nhiên, Trung Tâm Thương Mại Thế 

Giới danh tiếng khắp hoàn cầu này không 

chịu khuất phục trước khủng bố, trái lại, 

nó đã và đang tiếp tục được tái thiết, bao 

gồm một quần thể với hai Hồ Tưởng 

Niệm, một Bảo Tàng Viện (được mở vào 

Mùa Xuân 2014), và một Cao Ốc cả trăm 

tầng ngất ngưỡng dưới bầu trời New 

York. Họa đồ cho riêng Cao Ốc Trung 

Tâm Thương Mại Thế Giới được tái thiết 

này được phác họa bởi Daniel Libeskind. 

Hiện nay bề ngoài của cao ốc này có thể 

tạm xong, nhưng chung quanh tòa nhà 

này vẫn còn bị rào cản chưa cho vào, bởi 

bên trong cao ốc này chưa xong.  

 

 
 

Tân trung Tâm Thương Mại Thế Giới cao nhất New York, gần 2 Hồ Tưởng Niệm 



Về Khu Tưởng Niệm (the 

Memorial), được khai mạc vào đúng ngày 

kỷ niệm 10 năm biến cố 911, bao gồm 2 cái 

hồ, mỗi hồ (một ở phía Bắc và một ở 

phía Nam) ngay vị trí của 

Cao Ốc Tháp Đôi xưa kia, rộng y như cũ. 

Chỉ khác nhau về chiều hướng: hướng lên 

(như một cao ốc chất ngất ngày xưa) và 

hướng xuống (như một ký ức sâu xa bất 

tận ngày nay và mãi mãi, như cái không 

giữa lòng hồ - a center void cho thấy). Hai 

Hồ Tưởng Niệm này là công trình của 

kiến trúc sư Michael Arad, được tuyển 

chọn trong một cuộc tuyển lựa 

với 5.201 đồ án gửi về từ 63 quốc gia khác 

nhau trên thế giới.   

 

 

 
 

Một trong hai Hồ Tưởng Niệm được xây cất  

ngay chính vị trí của Cao Ốc Tháp Đôi ngày xưa 

 

Trên bờ của hai Hồ Tưởng Niệm này có 76 

tấm bảng đồng ở mỗi hồ, trên tất cả các 

bảng đồng ở trên bờ hai Hồ Tưởng Niệm 

có khắc tên của 2977 nạn nhân, bao gồm 

tất cả mọi người đã chết liên quan đến 

biến cố khủng bố tấn công 911: các nạn 

nhân chẳng những chết trong Tháp Đôi, 

mà còn hành khách trên 4 chuyến bay 

hàng không dân sự bị không tặc, hơn 400 

nhân viên cứu nạn, kể cả các nạn nhân 

bên Ngũ Giác Đài và 6 nạn nhân ngày 

26/2/1993 v.v. Trong các nạn nhân, chúng 

tôi thấy có hai tên Việt Nam và 1 vị linh 

mục tuyên úy người Mỹ. 



 
Một trong hai người Việt Nam nạn nhân 911 là Phạm Tú Anh  

ở tấm bảng đồng số 60 bên Hồ Tưởng Niệm phía Bắc. 

 
Nạn nhân Việt Nam của vụ khủng bố 911 là Nguyễn Ngọc Khang 

ở tấm bảng đồng 73 bên Hồ Tưởng Niệm phía Nam 
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Vị linh mục tuyên úy của nhân viên cứu hỏa từ năm 1992 Dòng Phanxicô Mychal F. 

Judge sáng Thứ Ba 11/9/2001 khi đang làm phép xức dầu cho nhân viên cứu hỏa  

trước khi họ tiến vào cao ốc cứu nạn thì bị cao ốc sụp xuống đè chết. 

 

Tại sao biến cố 911 đã xẩy ra? Tại sao 

khủng bố cố ý tấn công vào hai cơ 

quan đầu não nhất của Hoa Kỳ là quốc 

gia được kể là đệ nhất thiên hạ cả về kinh 

tế lẫn chính trị, đó là Cao Ốc Tháp Đôi 

Trung Tâm Thương Mại Thế giới và Ngũ 

Giác Đài?? Phải chăng cách ghép tháng 

trước ngày sau theo kiểu Mỹ trùng với 

con số được sử dụng cho những gì gọi là 

emergency 911 như có tích cách báo động 

cả về thời điểm lịch sử nữa??? 

 

Nhiều tin đồn đoán mang tính chất hoài 

nghi về biến cố 911 này, một biến cố rất 

khó lòng xẩy ra trên bầu trời của một 

nước đệ nhất văn minh Hoa Kỳ vào giữa 

thanh thiên bạch nhật ở một thành phố 

lớn nhất đất nước và thế giới, gây ra bởi 

một nhóm khủng bố quốc tế chứ không 

phải bởi một cường quốc kỳ phùng địch 

thủ với Hoa Kỳ về cả kinh tế lẫn chính trị! 

Như thế thì Hoa Kỳ có xứng đáng là một 

cường quốc nữa hay chăng - bởi thua một 

nhóm khủng bố!! Hay đây chỉ là một âm 

mưu chính trị theo đường lối "thả con tép 

bắt con tôm", nhờ đó có đủ lý do 

chính đáng trước mặt thế giới để tấn công 

khủng bố, từ A Phú Hãn ngày 7/10/2001 

rồi đến Iraq ngày 19/3/2003, một cơ hội 

ngàn vàng để có thể lọt vào thế giới dầu 

hỏa, bởi làm chủ dầu hỏa có thể nói làm 

bá chủ toàn cầu!?!  
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Bất chấp những ngờ vực được đặt ra liên 

quan đến mưu đồ lịch sử (conspiracy of 

history), Đấng Quan Phòng Thần Linh 

mới là chủ lịch sử và vẫn điều khiển lịch 

sử theo dự án cứu độ của Ngài. Ở chỗ 

nào? Phải chăng Trời Cao, qua biến cố 

911, đã cho chung nhân loại và riêng Hiệp 

Chủng Quốc Hoa Kỳ một dấu chỉ thời đại 

về một giai đoạn lịch sử khẩn trương (911) 

liên quan đến số phận của chung thế giới 

loài người, một thế giới càng văn minh 

con người càng bạo loạn, cũng như đã 

gián tiếp cảnh báo cho riêng Mỹ quốc với 

một tâm thức cao ngạo thường cho mình 

cái gì cũng nhất thế giới - best in the 

world, rằng những yếu tố làm cho Mỹ 

quốc trở thành đệ nhất thiên hạ là kinh tế 

và chính trị đã bị tấn công và sụp đổ nơi 

các cơ sở chính yếu của nó.  

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/5/2014, tôi ghé 

thăm lò diệt chủng Auschwitz ở Balan và 

nhờ đó đã cảm nghiệm được lý do tại sao 

Balan trở thành nơi ban bố Sứ Điệp Lòng 

Thương Xót Chúa thế nào, thì Thứ Hai 

ngày 15/9/2014, Lễ Đức Mẹ Đau Thương, 

(cũng liên quan đến một thời điểm Thánh 

Mẫu), khi ghé thăm Ground Zero ở New 

York Hoa Kỳ sau 13 năm biến cố 911, tôi 

cũng cảm nghiệm thấy Ground Zero 911 

này là một địa điểm đã được tiên báo 

trong Bí Mật Fatima từ năm 1917 sao đó.  

 

 

… Đến Bí Mật Fatima 
 

 

Bí Mật Fatima, như Mẹ Maria tiết lộ cho 3 

Thiếu Nhi Fatima là Luia, Phanxicô và 

Giaxinta vào lần hiện ra thứ ba ngày 

13/7/1917, gồm có 3 phần: phần thứ 

nhất là một thị kiến về hỏa ngục, phần thứ 

hai liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ và Nước Nga cộng sản, và 

phần thứ ba là thị kiến về tử đạo liên 

quan đến đám lính khủng bố. Ở cuối phần 

thứ hai có lời Mẹ Maria tiên báo về tương 

lai thế giới như thế này: 

 

"Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến 

dâng Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở 

lại và thế giới sẽ được ban cho một thời 

gian hòa bình".  

 

Những lời Mẹ Maria tiên báo trên đây đã 

xẩy ra đúng từng li từng tí, hoàn toàn ứng 

nghiệm trong lịch sử: Trước hết, "Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã thắng", ở 

chỗ, trước hết và trên hết là tạo cơ 

hội cho Đức Thánh Cha phải hiến dâng 

Nước Nga cho Mẹ, bằng cách cứu sống 

ngài khi ngài bị ám sát ở Quảng Trường 

Thánh Phêrô ngày 13/5/1981. 

 

Sau nữa, "Đức Thánh Cha (đã) hiến dâng 

Nước Nga cho Mẹ", quả thực là sau khi 

bị ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II đã đọc Bí Mật Fatima phần thứ ba và đã 

hiến dâng Nước Nga cho Mẹ 2 lần công 

khai chính thức, lần nhất vào ngày 

13/5/1982 ở Linh Địa Fatima và lần thứ hai 

vào ngày 25/3/1984 ở chính Giáo Đô 

Vatican trước Thánh Tượng Mẹ Fatima từ 

Linh Địa Fatima sang, và lần thứ hai này 
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ngài quả thực có hiệp dâng Nước Nga 

cùng với các vị giám mục trên thế giới, 

hoàn trọn đầy đủ những gì trời cao đòi 

hỏi, nhờ đó, "Nước Nga (đã) trở lại" vào 

ngày 25/12/1991, bằng cách hoàn toàn từ 

bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản ở nước 

này từ tháng 11 năm 1917.  

 

Sau hết, "thế giới (đã) được ban cho một 

thời gian hòa bình", ở chỗ, một khi Nước 

Nga từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, 

thì cũng hết chiến tranh lạnh giữa thế giới 

cộng sản (đứng đầu là Liên Bang Nga 

Sô) và tư bản (đại diện là Hoa Kỳ), nhất là 

không còn ngòi chiến tranh gây ra bởi 

Nước Nga nữa, như biến cố Cuba vào đầu 

Tháng 10/1962, một biến cố đã khiến thế 

giới nghẹt thở khi Liên Sô đã mang 

phi đạn nguyên tử đến Cuba chĩa vào Hoa 

Kỳ. Thế nhưng thời gian hòa bình này đã 

xẩy ra chưa, vào lúc nào và kéo dài bao 

lâu, nếu không phải đã xẩy ra rồi, khi hết 

chiến tranh lạnh và chỉ kéo dài trong vòng 

10 năm, tức từ khi Nước Nga trở lại cuối 

năm 1991 cho đến biến cố 911, một biến 

cố như thể mở màn cho một trận chiến 

mới toàn cầu, không phải giữa cộng sản 

và tư bản, mà là giữa nền văn hóa Ả Rập 

Hồi Giáo và nền văn hóa Tây Phương Kitô 

Giáo. 

 

Phải chăng đó là lý do nếu phần thứ hai 

của Bí Mật Fatima liên quan đến Nước 

Nga cộng sản thì phần thứ ba của bí mật 

này liên quan đến đám lính khủng 

bố? Đám lính khủng bố đây là ai?? Theo 

thị kiến phần ba của Bí Mật Fatima thì khi 

vị giám mục mặc áo trắng cùng đoàn 

người theo ngài, bao gồm đủ mọi thành 

phần Kitô hữu từ giám mục tới linh mục 

và tu sĩ nam nữ cùng giáo dân, đã tiến lên 

tới đỉnh của một ngọn núi dốc đứng rồi 

và đang quì cầu nguyện dưới một cây 

thập tự giá lớn thì bị một đám lính xuất 

hiện bắn chết hết. Nếu Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II cũng là vị giám mục 

Rôma khi bị ám sát đang mặc áo trắng và 

tên sát thủ là Ali Agca, một tín đồ Hồi 

giáo Thổ Nhĩ Kỳ, thì đám lính khủng bố 

trong thị kiến của phần ba Bí Mật Fatima 

phải chăng ám chỉ thành phần Hồi Giáo 

cực đoan??? 

 

Lạ lùng thay, Bí Mật Fatima phần thứ ba 

chỉ được tiết lộ vào ngày 26/6/2000, chứ 

không sớm hơn vào năm 1960 

như ước định riêng của nữ tu Lucia, một 

trong 3 thiếu nhi thị kiến nhân còn sống 

sót, không phải là một trùng hợp lạ 

lùng với biến cố 911 xẩy ra chỉ sau đó 15 

tháng, một tiết lộ như thể Trời Cao muốn 

báo trước cho thế giới biết Bí Mật Fatima 

phần thứ ba sắp được ứng nghiệm liên 

quan đến đám lính khủng bố, đến chiến 

tranh khủng bố toàn cầu, sau khi "thế giới 

(đã) được ban cho một thời gian hòa 

bình", và cuộc chiến tranh khủng bố toàn 

cầu này lại được khai chiến ngay tại 

Ground Zero ở New York Hoa Kỳ.   

 

Tại sao đám lính khủng bố tiêu biểu cho 

thành phần Hồi Giáo cực đoan lại sát hại 

tín đồ Kitô giáo, như thị kiến trong phần 

ba của Bí Mật Fatima cho thấy? Phải 

chăng chỉ vì thành phần bị sát hại là Kitô 

hữu, không phải là tín đồ Hồi giáo và 

không chịu theo Hồi Giáo, như thực tế 

vẫn xẩy ra cho Kitô hữu ở thế giới Ả Rập 

Hồi Giáo?? Phải chăng vì thế giới Kitô 

giáo trước mắt tín đồ Hồi giáo nói chung 
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và thành phần tín đồ Hồi giáo cực đoan 

nói riêng được đồng nhất với Tây phương 

văn minh, mà thế giới Tây phương văn 

minh này đã trở nên băng hoại, đang tràn 

lan văn hóa chết chóc và gieo rắc văn hóa 

sự chết khắp nơi trên thế giới, nên thế 

giới Tây phương văn minh ấy cần phải bị 

Thiên Chúa trừng phạt bởi thành phần 

khủng bố nhân danh Thiên Chúa thế thiên 

hành quyết??? 

 

Trong cuốn “Salt of The Earth” (Muối 

Đất), ấn bản Anh ngữ do Ignatius xuất 

bản năm 1997, trang 245-246, chương 

“Priorities of the Church’s Development – 

Những điều ưu tiên trong Việc Phát Triển 

của Giáo Hội”, Đức Hồng Y Joseph 

Ratzinger đã trả lời câu hỏi “Việc Hồi Giáo 

liên kết toàn cầu có nghĩa là gì đối với Kitô 

Giáo?” được đặt ra cho ngài, như sau: 

  

“Cái cảm thức hôm nay nơi thế giới Hồi 

Giáo là ở chỗ, các quốc gia Tây 

phương không còn khả năng giảng dạy 

một sứ điệp về luân lý nữa, mà chỉ có một 

thứ kiến thức về kỹ thuật để cống hiến cho 

thế giới mà thôi. Kitô Giáo đã bị lịm tắt 

mất rồi; nó thực sự không còn hiện hữu 

như là một tôn giáo nữa; thành phần Kitô 

hữu không còn luân lý hay đức tin nữa; 

tất cả những gì còn lại đó là một ít vết tích 

của vài ý nghĩ minh tri tân thời mà thôi…” 

  

Những nhận định trên đây của Hồng Y 

Joseph Ratzinger từ thập niên cuối thế kỷ 

20 lại được vang dội trong chuyến tông du 

Bavaria Đức Quốc của ngài (9-14/9/2006), 

với tư cách là Giáo Hoàng Biển Đức 

XVI, qua bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 

ngày mùng 10 tại Neue-Messe ở Munich, 

như sau: 

  

“Dân chúng ở Phi Châu và Á Châu cảm 

phục kỹ năng về khoa học và kỹ thuật của 

chúng ta, thế nhưng đồng thời họ sợ hãi 

trước một thứ hình thức của lý trí hoàn 

toàn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi nhãn 

quan của con người, như thể đó là hình 

thức cao nhất của lý trí, và là một hình 

thức cần phải được áp đặt trên cả các nền 

văn hóa của họ nữa. Họ không thấy mối 

đe dọa thực sự cho căn tính của họ nơi 

đức tin Kitô Giáo, nhưng trong việc tỏ ra 

khinh thường Thiên Chúa và việc ngạo 

mạn coi vấn đề chế diễu sự linh thánh là 

việc thực hành quyền tự do (biệt 

chú: ĐTC ám chỉ bộ biếm họa ở Âu Châu vừa 

tung ra để chế diễu giáo tổ Hồi giáo 

Mohamed), và chủ trương thực dụng là qui 

chuẩn tối hậu về luân lý cho tương lai của 

việc nghiên cứu khoa học". 

 

Chỉ còn 3 năm nữa là đến thời điểm 

mừng đệ nhất bách chu niên Biến Cố 

Thánh Mẫu Fatima (1917-2017), tức là năm 

2014 này, lịch sử thế giới đã thấy xuất hiện 

một Nhà Nước Hồi Giáo còn ghê rợn hơn 

cả nhóm khủng bố quốc tế al Qaeda nữa, 

cả về lực lượng vũ trang lẫn tính 

chất ác độc và tốc độ chiếm đoạt (ở Iraq và 

Syria), chưa kể đến sức thu hút được cả 

thành phần thuộc thế giới Tây phương 

(thường có gốc Ả Rập Hồi giáo), bao gồm 

Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu, chưa kể các 

nước Á Châu, để trở thành nội công 

khủng bố. Phải chăng Nhà Nước Hồi Giáo 

này là một tai họa cho nhân loại nói chung 

và thế giới Kitô giáo Tây phương nói 

riêng? Phải chăng đám lính khủng bố 
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trong thị kiến ở phần ba của Bí Mật 

Fatima là Nhà Nước Hồi Giáo này?? Và 

phải chăng những gì Thánh Long Mộng 

Phố (Louis Montfort) đã tiên đoán trong 

tác phẩm "Thành Thực Sùng Kính Mẹ 

Maria" của mình, ở đoạn 59, từ đầu thế kỷ 

18 đã và đang được ứng nghiệm và trở 

thành hiện thực: 

 

"Theo ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria 

là vị trang bị cho họ để vương quốc của 

Ngài bao trùm trên vương quốc vô đạo, 

vương quốc ngẫu tượng và vương quốc Hồi 

Giáo.  Thế nhưng điều này sẽ xẩy ra khi 

nào và cách nào đây? Chỉ có một mình 

Thiên Chúa biết mà thôi. Về phần mình, 

chúng ta cần phải âm thầm và nguyện cầu 

mong đợi và chờ đợi nó xẩy ra: ‘Tôi đã 

mong mỏi đợi chờ’ (Ps. 39:2)". (Ấn bản 

Anh ngữ, Tan Books And Publishers, Inc, 

1985, trang 35). 

 

Trước hết, "vương quốc của Ngài bao trùm 

trên vương quốc vô đạo": Nếu "vương 

quốc vô đạo" đây ám chỉ cộng sản thì quả 

thực vương quốc của Thiên Chúa nơi Giáo 

Hội Công giáo, đã "bao trùm trên vương 

quốc vô đạo", khi cộng sản Đông Âu tự 

giải thể vào năm 1989 và Liên Bang Sô 

Viết từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản 

vô thần, nhờ nỗ lực thiêng liêng của Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhất là nhờ 

việc hiến dâng Nước Nga cho Mẹ Maria 

của ngài sau khi ngài bị ám sát ở Quảng 

trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981.  

 

Sau nữa, "vương quốc của Ngài bao trùm 

trên vương quốc ngẫu tượng": Nếu "vương 

quốc ngẫu tượng" đây ám chỉ thế giới Tây 

phương văn minh tư bản tôn thờ ngẫu 

tượng tư do và duy nhân bản, bằng 

những thứ luật pháp phi nhân và phản 

luân thường đạo lý, thì "vương quốc ngẫu 

tượng" này cũng đang bị vương quốc của 

Ngài nơi Giáo Hội bao trùm bằng chiến 

dịch tái truyền bá phúc âm hóa bằng 

"niềm vui Phúc Âm - gaudium evangelii" 

(Tông Huấn của ĐTC Phanxicô ban bố 

ngày 24/11/2013), và nếu cần, thậm chí có 

thể bằng cả "vương quốc Hồi Giáo". 

 

Sau hết, "vương quốc của Ngài bao trùm 

trên vương quốc Hồi Giáo": "Vương quốc 

Hồi Giáo" là vương quốc bị vương quốc 

của Thiên Chúa bao trùm cuối cùng, sau 

vương quốc vô thần và vương quốc ngẫu 

tượng. Bằng cách nào? Có thể bằng cách 

cho vương quốc Hồi giáo này thống trị 

vương quốc ngẫu tượng Tây phương (bao 

gồm cả Do Thái theo Tây phương), để 

thanh tẩy Tây phương Kitô giáo băng hoại 

bằng máu tử đạo như thị kiến phần ba của 

Bí Mật Fatima cho thấy, nhờ đó Kitô giáo 

Tây phương mới có thể vì nhu cầu sống 

còn bất khuất đoàn kết lại sau bao năm 

chia rẽ nội bộ, như thời kỳ của trận hải 

chiến Lapantô năm 1571, để có thể "bao 

trùm trên vương quốc Hồi giáo" là một 

vương quốc hung tàn độc dữ nhưng cũng 

rất mong manh vì chia rẽ nhau và tranh 

giành nhau. Một khi vương quốc của 

Thiên Chúa nơi Kitô giáo "bao trùm trên 

vương quốc Hồi giáo", Do Thái nhờ đó 

cũng được giải cứu và có thể nhận 

biết Đấng Thiên Sai của mình chính là 

Chúa Kitô của Kitô giáo vậy! 
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HUẤN DỤ 
LINH 

HƯỚNG 
 
 

KINH MÂN CÔI  
với  

Hòa Bình Thế Giới 
và  

Các Gia Đình 
 

Thánh Giáo Hoàng 
 Gioan Phaolô II  

Tông Thư  
Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria 

(đoạn 40-42) 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,  

chuyển dịch 

  

 

Hòa Bình 

 

40- Những thử thách trầm trọng mà thế 

giới đang phải đương đầu vào lúc mở 

màn cho một tân Thiên Kỷ đây đã khiến 

cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có trời cao 
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nhúng tay vào can thiệp, một can thiệp có 

thể hướng dẫn lòng trí của những ai sống 

trong những tình trạng xung khắc cũng 

như những ai đang nắm vận mệnh các 

quốc gia, mới có thể mang lại hy vọng cho 

một tương lai sáng sủa hơn. 

 

Kinh Mân Côi tự bản chất của mình là một 

kinh nguyện cầu cho hòa bình, vì kinh này 

bao gồm việc chiêm ngắm Chúa Kitô, Vua 

Hòa Bình, Đấng là “hòa bình của chúng 

ta” (Eph 2:14). Ai liên kết mình với mầu 

nhiệm của Chúa Kitô – một liên kết thực 

sự là mục đích của Kinh Mân Côi – thì biết 

được bí quyết hòa bình và biến bí quyết 

này thành dự án hoạt động cho cuộc sống 

của mình. Ngoài ra, vì tính cách suy niệm 

của kinh này, ở chỗ âm thầm liên tục đọc 

các Kinh Kính Mừng, Kinh Mân Côi làm 

cho những ai lần hạt cảm thấy an bình, 

giúp cho họ lãnh nhận và cảm nghiệm 

được tận đáy lòng mình, và truyền bá ra 

chung quanh họ, một thứ hòa bình chân 

chính, ân huệ đặc biệt của Chúa Kitô Phục 

Sinh (x Jn 14:27; 20:21). 

 

Kinh Mân Côi là một kinh nguyện cầu cho 

hòa bình còn là vì những hoa trái bác ái 

được trổ sinh từ kinh nguyện này. Khi 

được dùng để cầu nguyện theo đúng 

đường lối suy niệm, Kinh Mân Côi dẫn 

con người lần hạt đến chỗ gặp gỡ Chúa 

Kitô nơi các mầu nhiệm của Người, do đó, 

cũng không thể nào không chú ý tới dung 

nhan của Người nơi các kẻ khác, nhất là 

nơi thành phần khốn khổ nhất. Làm sao 

con người có thể chiêm ngưỡng mầu 

nhiệm về Con Trẻ Bêlem nơi các mầu 

nhiệm vui mừng mà lại không cảm thấy 

ước muốn tiếp nhận, bênh vực và cổ võ sự 

sống, cũng như không chia sẻ gánh nặng 

của các em nhỏ đang chịu khổ đau trên 

khắp thế giới được chứ? Làm sao một con 

người có thể theo chân Chúa Kitô Cứu 

Chuộc nơi những mầu nhiệm ánh sáng 

mà lại không dứt khoát làm chứng cho các 

“Phúc Đức” của Người trong đời sống của 

mình được chứ? Và làm sao một người có 

thể ngắm nhìn Chúa Kitô vác cây Thập 

Giá và Chúa Kitô Tử Giá mà lại không 

cảm thấy cần phải tác hành như một 

“Simêon thành Cyrênê”, đối với anh chị 

em của mình là những người đang bị đè 

nặng bởi sầu thương hay đang bị nghiền 

nát bởi những nỗi thất vọng được chứ? 

Sau hết, làm sao con người có thể hướng 

nhìn lên vinh quang của Chúa Kitô Phục 

Sinh, hay của Nữ Vương Thiên Đình 

Maria, mà lại không khao khát làm cho 

thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn, công 

chính hơn, am hợp khít khao hơn với dự 

án của Thiên Chúa được chứ? 

 

Tóm lại, khi chúng ta gắn mắt nhìn lên 

Chúa Kitô, Kinh Mân Côi biến chúng ta 

thành những con người đi xây dựng hòa 

bình cho thế giới. Tự bản chất của mình, 

đóng vai trò như là một tiếng vang liên 

tục kêu xin hợp với lời kêu gọi của Chúa 

Kitô “hãy cầu nguyện không ngừng” (Lk 

18:1), Kinh Mân Côi khiến cho chúng ta hy 

vọng là, thậm chí kể cả ngày hôm nay đi 

nữa, chúng ta có thể chiến thắng trận 

chiến “khó khăn” để tạo lập hòa bình này. 

Chẳng những không làm cho chúng ta lẩn 

tránh khỏi những rắc rối trục trặc của thế 

giới, Kinh Mân Côi còn bắt chúng ta phải 

nhìn những trục trặc rắc rối này bằng con 

mắt đầy trách nhiệm và dấn thân, và 

chiếm lấy cho chúng ta sức mạnh để 
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chúng ta có thể đương đầu với những trục 

trặc rắc rối này bằng một lòng tin tưởng 

vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa, cũng như 

bằng một ý hướng mãnh liệt muốn làm 

chứng ở mọi nơi mọi lúc cho một “tình 

yêu liên kết mọi sự lại với nhau trong hòa 

hợp” (Col 3:14).  

 

Gia Đình: Cha Mẹ… 

 

41. Là một kinh nguyện cầu cho hòa bình, 

Kinh Mân Côi còn là và bao giờ cũng là 

một kinh nguyện của gia đình và cho gia 

đình. Có một thời kinh nguyện này được 

các gia đình Kitô giáo đặc biệt mến 

chuộng, và kinh này chắc chắn đã làm cho 

họ gắn bó với nhau hơn. Vấn đề quan 

trọng là đừng làm mất đi cái gia sản quí 

báu ấy. Chúng ta cần phải trở lại với việc 

gia đình cầu nguyện và cầu nguyện cho 

gia đình, bằng cách tiếp tục đọc Kinh Mân 

Côi.  

 

Trong Tông Thư Vào Lúc Mở Màn Cho 

Một Tân Thiên Niên Kỷ Novo Millennio 

Ineunte, Tôi đã khuyến khích tín hữu giáo 

dân hãy việc cử hành Phụng Vụ Giờ Kinh 

trong sinh hoạt thường xuyên của các 

cộng đồng giáo xứ cũng như của các 

nhóm Kitô hữu (Cf. No. 34: AAS 93 [2001], 

290).  

 

Giờ đây Tôi cũng muốn làm điều này với 

Kinh Mân Côi nữa. Hai đường lối cử hành 

Phụng Vụ Giờ Kinh và lần hạt Mân Côi 

này, trong việc chiêm niệm của Kitô Giáo, 

không hề loại trừ nhau; cả hai bổ túc lẫn 

cho nhau. Bởi thế, Tôi xin những ai dấn 

thân hoạt động mục vụ về gia đình hãy 

kết lòng khích lệ việc lần hạt Mân Côi.  

Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia 

đình cùng nhau chung sống. Kinh Mân 

Côi Thánh, theo truyền thống lâu đời của 

mình, đã cho thấy công hiệu đặc biệt của 

mình như là một kinh nguyện làm cho gia 

đình chung sống với nhau. Những phần 

tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt nhìn 

lên Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả 

năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng 

nói chuyện với nhau, khả năng chứng tỏ 

tình đoàn kết gắn bó với nhau, khả năng 

tha thứ cho nhau, và khả năng nhìn thấy 

giao ước yêu thương của họ được canh 

tân trong Thần Linh Chúa. 

 

Các gia đình đương thời hiện nay đang 

phải đối diện với nhiều vấn đề, nhất là 

trong những xã hội phát triển về kinh tế, 

gây ra bởi tình trạng họ càng ngày càng 

cảm thấy khó nói chuyện trao đổi với 

nhau hơn. Các gia đình ít khi tổ chức việc 

qui tụ các phần tử gia đình của mình lại 

với nhau, và khi họ thực hiện những cơ 

hội hiếm hoi này thường lại là việc họ 

ngồi coi truyền hình. Vấn đề quay về với 

việc lần hạt Mân Côi gia đình nghĩa là việc 

làm cho đời sống thường nhật tràn đầy 

những hình ảnh khác hẳn, những hình 

ảnh về mầu nhiệm cứu độ, tức hình ảnh 

về Đấng Cứu Chuộc, hình ảnh về Người 

Mẹ Rất Thánh của Người. Gia đình đọc 

Kinh Mân Côi chung với nhau làm phát 

sinh một cái gì đó giống như bầu khí của 

ngôi nhà Nazarét, ở chỗ, các phần tử của 

gia đình lấy Chúa Giêsu làm tâm điểm 

của mình, biết cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, 

biết đặt các nhu cầu và dự định của mình 

vào bàn tay của Người, biết tím kiếm từ 

nơi Người niềm hy vọng và sức mạnh để 

tiến bước. 
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… Và Con Cái 

 

42. Việc trao phó cho kinh nguyện này 

vấn đề tăng trưởng và phát triển của con 

cái cũng là một điều tốt đẹp và hữu ích. 

Kinh Mân Côi đã không theo bước cuộc 

đời của Chúa Kitô, từ khi Người được thụ 

thai cho đến khi Người tử nạn, rồi cho đến 

khi Người Phục Sinh và vinh hiển hay 

sao? Những người làm cha làm mẹ đang 

cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết, trong 

việc theo dõi cuộc đời của con cái mình, 

vào thời gian chúng tăng trưởng cho tới 

tầm mức thành nhân. Trong một xã hội 

tân tiến về kỹ thuật, về các phương tiện 

truyền thông đại chúng, và về vấn đề toàn 

cầu hóa, thì mọi sự đều trở nên vội vã gấp 

rút, và khoảng cách về văn hóa giữa các 

thế hệ càng ngày càng mở rộng hơn. 

Những sứ điệp hết sức khác lạ, cùng với 

những cảm nghiệm khôn lường nhất, 

đang nhanh chóng xâm nhập vào cuộc 

sống của trẻ em cũng như của các em vị 

thành nhân, làm cho cha mẹ hết sức lo âu 

về những nguy hiểm con cái của họ đang 

phải đối diện. Có những lúc cha mẹ cảm 

thấy hết sức thất vọng về việc con cái họ 

không thể cưỡng lại được trước những dụ 

dỗ của một thứ văn hóa nghiện hút, trước 

sức thu hút của một trào lưu buông thả 

hưởng lạc, trước khuynh hướng bạo động, 

và trước những hình thức đa điện của 

hoang mang và chán chường. 

 

 

Cầu Kinh Mân Côi cho trẻ em, thậm chí 

cầu Kinh Mân Côi với trẻ em, dạy cho các 

em ngay từ những năm đầu tiên của cuộc 

đời các em việc “ngừng lại để cầu 

nguyện” hằng ngày với gia đình, thực ra 

không phải là cách giải quyết cho hết mọi 

vấn đề, song cũng là một hỗ trợ thiêng 

liêng không được phép coi thường. Người 

ta có thể phản đối là Kinh Mân Côi dường 

như khó có thể hợp thị hiếu với trẻ em và 

giới trẻ ngày nay. Thế nhưng, có lẽ điều 

chống đối này cố ý nói đến phương pháp 

nghèo nàn trong việc cầu Kinh Mân Côi. 

Vả lại, miễn là không phạm gì đến câu 

trúc căn bản của Kinh Mân Côi, cũng 

không cấm trẻ em và giới trẻ cầu Kinh 

Mân Côi, trong gia đình hay trong nhóm 

hội, với những phương trợ có tính cách 

biểu hiệu hay thực tế thích đáng để chúng 

có thể hiểu biết và cảm nhận. Tại sao lại 

không thử đi nhỉ? Với ơn Chúa giúp thì 

phương pháp mục vụ cho giới trẻ có tính 

cách tích cực, hăng say và sáng tạo – như 

được thực hiện vào những Ngày Giới Trẻ 

Thế Giới! – vẫn có thể đạt được những 

thành quả hết sức lạ lùng. Nếu khéo thực 

hiện Kinh Mân Côi, Tôi bảo đảm là giới 

trẻ một lần nữa sẽ làm cho người lớn bỡ 

ngỡ lạ lùng, ở cách thức chúng yêu 

chuộng kinh nguyện này và sốt sắng đọc 

kinh ấy hợp với lứa tuổi của chúng. 
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SINH HOẠT  
ĐỊA PHƯƠNG 
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Liên  Đoàn Tông  Đồ  Fatima  
Tổng Giáo Phận Los Angeles CA 

 
 

Theo chiều hướng phục hồi đã được phác họa (xin xem lại Nội san TĐF III 5/2014), Liên 

Đoàn Tông Đồ Fatima Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles sẽ thực hiện các cuộc 

Tĩnh Tâm hướng về Mừng Bách Niên Biến Cố Fatima (1917-2017), thứ tự như sau: Năm 

2014 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm Vun Nuys (đặc biệt cho 5 cộng đoàn thuộc miền bắc 

của Tổng Giáo Phận: Vun Nuys, Burbank, Canoga Park, Altadena và Camarillo), năm 

2015 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte (đặc biệt cho 5 cộng đoàn thuộc miền 

trung của Tổng Giáo Phận: El Monte, San Gabriel, West Covina, Pomona và Los 

Angeles), và năm 2016 tại Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance (đặc biệt cho 4 cộng đoàn 

thuộc miền nam của Tổng Giáo Phận: Torrance, Gardena, Long Beach và Whittier).  

 

Vì cốt lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Lòng Thương Xót Chúa, nên chủ đề 

chính của các cuộc tĩnh tâm hằng năm ở 3 địa điểm khác nhau có các Đoàn Tông Đồ 

Fatima này là Fatima - Lòng Thương Xót Chúa.  

 

Sau đây là chương trình tổng quan cho cuộc Tĩnh Tâm Fatima - Lòng thương Xót 

lần đầu tiên ở Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, như đã 

được Liên Đoàn Tông Đồ Fatima của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Seattle WA 

tổ chức và thực hiển 2 năm liền 7/2013 và 5/2014, nhưng đề tài ở TGP Los Angeles hoàn 

toàn khác với ở Seattle, và chính ở Seattle các đề tài của từng năm (2013 và 2014) cũng 

khác nhau nữa (xim xem lại Nội San IV – 7/2014). 

 

 

 
Tĩnh Tâm Chủ đề  

Thánh Mẫu Fatima của Lòng Thương Xót Chúa  
 

vào cuối tuần 16-17/8/2014 
tại Cộng Đoàn Thánh Tâm Van Nuys TGP Los Angeles CA 

Our Lady of Peace Church 15444 Nordhoff Street - North Hills, CA 91343-3999   
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Thứ Bảy 

 
Sáng 

7:30 - Tập trung và điểm tâm 
8:30 - Thánh Lễ (theo chương trình giáo xứ) 
9:15 - Giải lao 

9:30 - Đề tài 1: Fatima - Tiếng Hô Nửa Đêm của Lòng Thương Xót Chúa  
10:30- giải lao 

10:45 - Đề tài 2: Fatima - Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống (Cha Lê Hồng Thái, Tuyên 
Úy LĐ TĐF TGP LA)        
11:45- giải lao 

12:00- Đề tài 3: Fatima - Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi (Cha Lê Hồng Thái, Tuyên Úy 
LĐ TĐF TGP LA)  
Chiều  

1:00 bữa trưa 

2:00 - Đề tài 4:  Fatima - Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm (Cha Lê Hồng Thái, Tuyên 
Úy LĐ TĐF TGP LA)  
3:00 - Chuỗi Thương Xót 
3:30 - giải lao 

3:45 - Đề tài 5: Thị kiến Fatima Ân Sủng và Tình Thương với Ảnh Lòng Thương 
Xót Chúa  4:45 - giải lao 

5:00 - Đề tài 6: Chúa Giêsu Thánh Thể ở Fatima và Lễ Lòng Thương Xót Chúa 

6:00 - giải lao 

6:15 - Kinh Mân Côi 
7:00 - về nghỉ đêm 

 
Chúa Nhật 

 
Sáng   
7:30 - Tập trung và điểm tâm 

8:15 – Chuỗi Thương Xót 
9:00 - Đề tài 7: Tội Nhân đáng thương ở Fatima và Sứ Giả Lòng Thương Xót Chúa 
Faustina 
10:00 - Giải lao 

10:15- Đề tài 8: Chuỗi Kinh Mân Côi Fatima và Chuỗi Kinh Thương Xót      
11:15 - Giải lao 

11:30 – Đề tài 9: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima và Vị Thừa sai của 
LTXC Gioan Phaolô II   
12:30 - bữa trưa 
Chiều 

1:30 - Đề tài 10: Tông Đồ Fatima là Tông Đồ Chúa Tình Thương 

2:15 - giải lao 
2:30 - Tâm sự kết khóa 
3:30 - Tập trung Kiệu Mẹ Fatima  
4:00 - Thánh Lễ (theo chương trình chung với cộng đoàn - Tuyên Hứa TĐF) 



Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam Hoa Kỳ - Nội San V 10-2014 

 

 26 

Qua cuộc tĩnh tâm Fatima Lòng Thương Xót Chúa này, tham dự viên sẽ nắm bắt và ý 

thức được những điểm chính yếu sau đây: 1- Fatima là Tiếng Hô Nửa Đêm của LTXC;  

2- Lòng Thương Xót Chúa chính là tâm điểm và cốt lõi của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima; 

3- Mẹ Maria đến Fatima để dẫn loài ngưòi về với Lòng Thương Xót Chúa; 4- Bằng cách 

triệu tập một Đạo Binh Dàn Trận TĐF; 5- Một Đạo Binh Dàn Trận trở thành Mồi Ngon 

cho Lòng Thương Xót Chúa như trong thị kiến ở phần 3 Bí Mật Fatima cho thấy. 

 

Dưới đây là một số hình ảnh lưu niệm của cuộc tĩnh tâm Fatima Lòng Thương Xót 

Chúa đặc biệt lần đầu tiên tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP LA này:  

 

 

 
 

“Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài…” 
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“Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống…” 

 
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 7 người từ GP Orange lên tham dự và giúp vui 
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Tham dự viên Thứ Bảy (trên) và Chúa Nhật (dưới) 
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Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều 

 
Kiệu Mẹ tiến lên cung thánh trước Thánh Lễ 
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16 tham dự viên đứng trước cung thánh để sửa soạn tuyên hứa làm TĐF 

 

 
Cùng nhau dấn  han để trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria 
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Cùng nhau đọc lời tuyên hứa để làm TĐF của Mẹ 
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   Ban Chấp Hành Liên Đoàn TĐF TGP LA và Chủ Tịch Trung Ương (trên) 

                                  và tiệc mừng sau Thánh Lễ (dưới) 

 



 

CHIA SẺ 

SỐNG 

ĐẠO 
 
 
 
 

Bài 4 
 

Thứ Ba mùa vui 
 

Đức Bà  
sinh Đức Chúa Giêsu  

nơi hang đá 
 
 
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua 
về làng Bethlehem. 
 
Bethlehem có nghĩa là NHÀ BÁNH (house 
of bread) nằm cách thành phố Giêrusalem 
khoảng 6 dặm và còn gọi là thành vua 
Đavít. 
 
Dân số khoảng 30 chục ngàn người. 
 
Hầu hết dân chúng theo Hồi Giáo. Nhưng 
cũng có cộng đồng lớn người Kitô giáo. 
Thành phố chính của người Hồi giáo tại 
west Bank (Nơi hiện tại thường có chiến 
tranh). 
 
Năm 1947 có khoảng 75% dân số là Kitô 
giáo. 
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Hiện nay chỉ có khoảng 23% dân số là 
Kitô giáo. 

 
Thánh Đường Giáng Sinh  
(The Church of Nativity) 

 
Thánh địa này là nơi đã được xác định là 
nơi Chúa Giêsu sinh ra từ thời Thánh 
Justin tử đạo khoảng từ năm 100-165. 
 
Thánh đường đầu tiên được xây cất thời 
Byzantine khoảng năm 327-333. 
 
Cuộc nổi dậy của người Samarita đã đốt 
cháy Thánh đường năm 529. 
 
Thánh đường hiện nay được xây bên trên 
nền Thánh đường cũ năm 565. Khách 
hành hương có thể nhìn xuống thấy nền 
thánh đường cũ qua một khoảng trống 
của nền thánh đường mới. 
 
Khi vào thánh đường này khách hành 
hương phải khom người lách qua một cửa 
nhỏ để vào. Theo tục truyền thì lý do làm 
cửa hẹp như vậy là khi có chiến tranh phe 
địch chỉ có thể tấn công vào trong từng 
người một và như thế phe phòng thủ dễ 
dàng thanh toán mà không cần phải có 
nhiều người để chống đỡ. 
 
Cũng có tục truyền rằng lý do làm cửa 
nhỏ là tránh không cho súc vật vào trong 
thánh đường. 
 
Hang đá máng cỏ là một hang nhỏ nằm 
dưới Thánh đường do một lối nhỏ dẫn 
xuống. Nơi chính có một ngôi sao 6 cánh 
bằng bạc chỉ nơi Chúa Sinh ra. 
 
Giờ đây chúng ta cùng suy gẫm mầu 
nhiệm Giáng Sinh từ lúc bắt đầu: 
 
Phúc Âm theo Thánh Luca (2:1-7) 
 

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, 
truỳn kiểm tra dân số trong khắp cả thiên 
hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được 
thực hiện thời Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ 
Xyri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà 
khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành 
Nazaret miềm Galilê lên thành vua Đavit 
tức là Bethlehem miền giuđê, vì ông thuộc 
dòng tộc vua Davít để đăng tên sổ bộ với 
Maria, đã đính hôn với ông, và hiện đang 
thai nghén. Xảy ra là đang khi ông bà ở 
đó, thì đã mãn những ngày thai nghén, 
đến buổi lâm bồn, và bà đã sinh con đầu 
lòng, và đã lấy tã vấn con và đạt nằm 
trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho 
ông bà trong quán trọ. 
 
Thiên Chúa xuống làm người, mầu nhiệm 
Ngôi Lời nhập Thể là một mầu nhiệm 
chan chứa tình thương. Thiên Chúa khiêm 
nhường đến độ nhận xác phàm để sống 
với loài người. Trong thư Thánh PhaoLô 
gửi Philiphê đã viết: 
 
Ngài, là thân phận Thiên Chúa, nhưng 
Ngài đã không nghĩ phải giành cho được 
chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. 
 
Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh 
lấy thân phận tôi đòi trở thành giống hẳn 
người ta; đem  thân đội lốt người phàm. 
 
Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng 
phục cho đến chết, và là cái chết thập giá! 
Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài! Và 
baan cho Ngài Danh hiệu vượt quá mọi 
danh hiệu, hầu trước Danh hiệu của Đức 
Giêsu. 
 
Mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,  
Chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm 
đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng: 
GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA  
Mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha. 
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LỄ GIÁNG SINH CÓ TỰ BAO GIỜ 
 
Theo như những bất đồng ý kiến từ thời 
giáo hội sơ khai thì lễ mừng Chúa Giáng 
Sinh có từ đầu thế kỷ thứ 4. 
 
Đến thế kỷ thứ 14 theo NISSAN thì người 
Do Thái tin rằng Thiên Chúa tạo dựng nên 
trời đất trùng hợp với ngày lễ Vượt qua, 
do đó cũng là ngày của Đấng Cứu Thế 
(Messiah). 
 
Theo sự tính toán của Tertullian thì ngày 
lễ Vượt qua là ngày Chúa chết vào ngày 
25 tháng Ba. Tin là ngày Chúa chết cũng 
chính là ngày 33 năm trước Chúa đã đầu 
thai trong lòng trinh nữ và như thế 9 tháng 
sau Chúa sinh ra là ngày 25 tháng 12. 
 
Cũng có tục truyền rằng ngày 25 tháng 12 
là ngày dân ngoại thờ Thần Mặt trời, và 
Thiên Chúa giáo đã lấy ngày này là Lễ 
Chúa Giáng Sinh để làm lu mờ ngày lễ 
mặt trời vì Thiên Chúa cao cả đã dựng 
nên trời đất. 

 
BA VUA ĐẾN THỜ LẠY: 

 
Theo Phúc Âm Thánh Matthêô (2:1-11) 
 
Đức Giêsu đã sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđê, 
thời vua Hêrôđê, thì này: Những đạo sĩ từ 
phương đông đến Giêruselem nói rằng: 
Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì 
chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên 
trời Đông và chúng tôi đến yết bái Ngài. . . 
Vào nhà họ thấy Hài Nhi cùng Maria mẹ 
Ngài, và họ phục mình xuống yết bái Ngài; 
đoạn mở trap báu họ dâng Ngài lễ vật: 
Vàng, Nhũ hương va Mộc dược. . . .” 
 
Ông già NOEN: 
 
Người Đức và người Netherlands gọi là : 
Sinterklaas hay là Santa Ni-Claus, khi tới 
Mỹ thì là santa Claus, chúng ta gọi là ông 

già Noen. Tục lệ này đã có từ Bắc Âu từ 
thế kỷ thứ 4 thời Đức Giám Mục thành 
Myra. 
 
Tục truyền rằng có một ông bố rất nghèo 
có 3 người con gái, không có gì để làm 
cũa hồi môn cho các con và các cô con 
gái này có thể sẽ làm nghề mãi dâm để 
kiếm tiền. Thánh Nicholas biết đượ đã bí 
mật ném 3 túi tiền vào nhà qua ống khói lò 
sưởi, một túi đã rơi ngay vào chiếc vớ 
chân của cô gái út phơi trước lò sưởi. Từ 
đó có tục lệ các trẻ em treo vớ trước lò 
sưởi để  nhận được quà của ông già 
Noen. 
 
Qua mầu nhiệm Giáng sinh chúng ta học 
được gì nơi Chúa Giêsu? 
 
Xin nêu nên một vài điểm để chúng ta 
cùng suy nghĩ: 
 
-Thiên Chúa nhận xác phàm-Đức khiêm 
nhường. Chúng ta có thật sự sống khiêm 
nhường không? Có thật sự hạ mình phục 
vụ không? 
 
-Thiên Chúa sinh nơi máng cỏ- Đức khó 
nghèo. Tiền của, danh vọng, quyền thế có 
phải là mục đích của cuộc sống chăng? 
Những gì thuộc về thế gian mà chúng ta 
đang theo đuổi có đem lại sự sống vĩnh 
cửu không? 
 
-Chúa xuống thế làm người là muốn ở với 
chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có siêng 
năng rước Chúa qua Bí tích Thánh Thể và 
mời Chúa ở lại trong tâm hồn, gia đình 
mình không? 
 
-Chúa xuống trần để đem bình an cho mọi 
người như lời các Thiên Thần ca hát. Xin 
bình an của Chúa ở cùng tất cả mọi 
người.  
 

Pt. Luận 
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GIÁO HỘI HIỆN THẾ 
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Khủng bố Hồi Giáo tại Iraq 

 

 
 

Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sako vừa đưa ra lời thỉnh cầu lương tâm thế giới về 

thảm trạng các Kitô hữu tại Iraq. “ Các Kitô hữu Iraq cùng với các nhóm thiểu số khác 

đã bị một đòn chí tử đánh vảo cốt lõi cuộc sống và sự tồn tại của họ qua việc hơn 

100.000 Kitô hữu bị cưỡng bức bằng vũ lực phải bỏ nhà cửa di tản , bị cướp bóc của cải 

tiền bạc, giấy tờ, nhà cửa chỉ vì họ là Kitô hữu“. 

 

Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Canđê cho biết : “Tôi đã đến thăm các trại tị nạn của 

người dân ở các tỉnh Erbil và Dahok, và những gì tôi đã thấy, những gì tôi nghe là vượt 

quá trí tưởng tượng “ 
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“Đến nay vẫn chưa có một giải pháp cụ thể trước mắt cho cuộc khủng hoảng đang phải 

đối mặt. Mặt khác tiền bạc, vũ khí và các chiến binh thánh chiến tiếp tục được đổ vào 

cho quận khủng bố Hồi giáo IS. Mặc dù thực tế là chúng tôi đang phải sống trong một 

chiến dịch có tính toán nhằm loại bỏ chúng tôi khỏi Iraq, lương tâm thế giới chưa hoàn 

toàn tỉnh táo để đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của tình hình . Bây giờ giai đoạn 

thứ hai của thảm họa đã bắt đầu. Đó là sự di cư của các gia đình đến các miền khác 

nhau của thế giới, do đó xóa nhòa lịch sử, di sản và căn tính của những người Kitô hữu 

Iraq vào hư vô “.  

 

 
 

Điều đã xẩy ra thực sự khủng khiếp và dã man. Do đó chúng ta cần một sự hỗ trợ quốc 

tế khẩn cấp và có hiệu quả từ tất cả các người thiện chí để có thể giữ các Kitô hữu và 

người Yazidi, là những thành phần thực sự của xã hội Iraq từ trước tới nay. Sự im lặng 

và thụ động sẽ khuyến khích quân khủng bố Hồi Giáo IS gây ra nhiều bi kịch hơn nữa. 

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là nạn nhân tiếp theo ?  

 

Bạo lực nhắm vào các Kitô hữu gia tăng kinh hoàng tại Nigeria. 
 

Hàng chục nhà thờ bị cướp phá, hàng trăm ngàn Kitô hữu bỏ chạy trước sức tấn công 

của quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Cha Patric Tor Alumuku trưởng ban truyền 

thông xã hội của Tổng Giáo Phận Abuja, Nigeria báo cáo với Thông tấn xã Fides của Bộ 

Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc rằng: “Nhiều nhà thờ bị thiêu rụi và hàng trăm 
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ngàn người chủ yếu là các Kitô hữu đang cố chạy thoát quân khủng bố Hồi giáo Boko 

Haram. Tôi đã nói chuyện với các linh mục còn bị kẹt trong thành phố Maiduguri ( thủ 

phủ bang Borno ở phía đông bắc Nigeria) Các ngài cho biết về những diễn biến khủng 

khiếp đang diễn ra“. 

 
 

Theo cha Patrik “Boko Haram rõ ràng đang muốn loại bỏ tất cả các dấu hiệu của sự 

hiện diện Kitô giáo và nhiều nhà thờ đã bị phá hủy hoặc cướp phá. Tuần trước, tại một 

ngôi làng ở khu vực Maiduguri, Boko Haram đã lấy một giáo xứ làm trụ sở địa phương 

của mình.”  Theo tin tức của Đức cha Oliver Dashe Boeme, là Giám mục Maiduguri, “ở 

những nơi Boko Haram vừa chiếm được, các Kitô hữu cố chạy trốn“. Ngài nói rằng ít 

nhất 90.000 người công giáo trong số những người lánh nạn. 
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Cha Patrik nói thêm: ”Tuy nhiên chạy theo đám đông các Kitô hữu cũng có những 

người Hồi giáo, một số là trưởng thôn, làng và thị trấn, và cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo, 

là những người không biết chắc Boko Haram sẽ đối xử với họ như thế nào. 

 

 
 

Thật không may là với một số lượng đông đảo những người phải tị nạn, viện trợ nhân 

đạo đến với họ rất khó khăn. Một thành phố như Maiduguri, với dân số hơn một triệu 

người bị tấn công bởi Boko Haram, hậu quả sẽ là một thảm họa nhân đạo đặc biệt 

nghiêm trọng. 

 

TĐF Đinh Đông Phương, 

Nguyên Liên Đoàn Trưởng LĐ TĐF TGP Seattle WA  
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ĐTC Phanxicô cảm nhận về Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta 
  

 
  

Trong cuộc họp báo ở Tirana nước Albania Chúa Nhật 21/9/2014 vừa qua, quê hương 

của Mẹ Chân Phước Terêsa Calcutta (tên thật của mẹ là Gonxhe Bojaxhiu, sinh ở 

Skopje), vị linh mục báo chí của Tòa Thánh là Cha Federico Lombardi đã tiết lộ cảm 

tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô về Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta là người ngài 

gặp ở Hội Nghị Giám Mục (Phi Châu) được tổ chức tại Vatican năm 1994 như sau: 
 

"Mẹ ngồi ngay sau tôi trong các cuộc họp. Tôi khâm phục cái mạnh mẽ của mẹ, cái 

quyết liệt trong lời nói của mẹ, không bao giờ mẹ để mình bị bối rối sợ hãi trước cả một 

hội đồng giám mục. Mẹ đã nói những gì mẹ muốn nói... Nếu mẹ là bề trên của tôi chắc 

là tôi cũng sợ đấy!"  

  

Khi còn sống, chính Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, trong Đại Hội Mục Vụ 

của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ tổ chức ở Houston Texas năm 1997, (một 

cơ hội người viết được hân hạnh tham dự bấy giờ), đã phải công nhận tính chất thẳng 

thắn bất khuất của Mẹ Têrêsa Calcutta trước một hội đồng đông đảo các chức sắc trong 

Giáo Hội. Đức hồng ý nói trong khi các vị hồng y giám mục nói năng phải có giấy tờ thì 

mẹ có thân hình bé nhỏ phải kéo microphone xuống mà nói nhưng hoàn toàn nói buông 

vậy thôi, tuy đơn sơ nhưng lại rất tác động...! 
  
   

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm thêm nữ giới vào Ủy Ban Thần Học Quốc Tế của 

Tòa Thánh 
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Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ nhật báo L'Osservatore Romano, Đức Hồng Y 

Gerhard Muller đã tiết lộ rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm thêm 5 phụ nữ 

nữa vào Ủy Ban Thần Học Quốc Tế của Tòa Thánh, một cơ cấu được Đức Thánh Cha 

Phaolô VI thành lập từ ngày 11/4/1969 và được lãnh đạo lâu dài bởi Đức Hồng Y Joseph 

Ratzinger (tức là vị giáo hoàng hưu trí Biển Đức XVI hiện nay).  

  

Như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng tổng số nữ giới thuộc ủy ban này lên 16%. 

Phận sự của ủy ban này là để phụ giúp chung Tòa Thánh và riêng Thánh Bộ Tín Lý Đức 

Tin trong việc cứu xét các vấn đề tín lý quan trọng nhất trong thời điểm của mình. Ủy 

ban này bao gồm 30 thần học gia thuộc các quốc gia khác nhau và trường phái thần học 

khác nhau, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm theo đề nghị của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin 

và tham vấn của các hội đồng giám mục. Từ ngày hiện hữu đến nay ủy ban này đã phổ 

biến 27 văn kiện. 

  

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế của Tòa Thánh phục vụ mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, nhiệm kỳ 

lần này đã được bắt đầu vào ngày 26/7 và sẽ cử hành 50 năm thành lập vào ngày 

11/4/2019. Trong hai nhiệm kỳ ngũ niên trước đây, chỉ có 2 đó là nữ tu Sara Butler (Hoa 

Kỳ) và Giáo Sư Barbara Hallensleben (Thụy Sĩ quốc tịch Đức). Nhiệm kỳ mới này có 

thêm 5 người nữ nữa, 2 nữ tu và 3 giáo dân, thứ tự như sau: Sơ Prudence Allen, RSM 

(Mỹ), Sơ Alenka Arko, Com.Loyola (Slovenia-Russia), Moira Mary McQuenn (Hiệp 

Vương Quốc - Canada), Tracy Rowland (Úc), Marianne Schlosser (Đức - Áo).  

  

Ở 3 trên 10 cuộc phỏng vấn từ trước tới nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn 

mạnh đến vai trò của nữ giới và bày tỏ nhu cầu cần phải có một khoa thần học về nữ 

giới thấu đáo hơn nữa. Và tác động bổ nhiệm thêm số nữ giới vào Ủy Ban Thần Học 

Quốc Tế của Tòa Thánh là một bước khởi đầu chứng tỏ ngài quyết tâm thực hiện những 

gì ngài muốn canh tân Giáo Hội vậy.  
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ĐTC Phanxicô chủ trương thương xót nhưng vẫn không nương tay 
  

 
(©Reuters) 

Trong chuyến bay tông du Thánh Địa trở về Vatican ngày 26/5/2014, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã so sánh hành động lạm dụng tình dục trẻ em của giáo sĩ như là hành động 

của lễ đen, hành động phạm thánh. Trường hợp đầu tiên ngài tỏ ra cứng rắn trong việc 

canh tân Giáo Hội đó là trường hợp của Đức Tổng Giám Mục jósef Wesolowski 

người Balan, nguyên khâm sứ tòa thánh ở Cộng Hòa Dominique Nam Mỹ Châu (2008-

2013), vị đã bị Tòa Án của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin kết tội và trở thành bậc giáo dân. 

Vị tổng giám mục này đã bị nhốt ở Santo Domingo, không còn được tự do đi lại nữa, 

như trước đây ngài đã thường dụ trẻ em ra bãi biển! Tin này được tung ra từ vị linh 

mục giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh vào chiều tối ngày Thứ Ba 23/9/2014. 

  

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Đức Thánh Cha còn cho biết rằng: "Một vị linh mục 

làm điều ấy là phản bội thân thể của Chúa, vì các linh mục này cần phải dẫn người con 

trai này, người con gái ấy, người trẻ kia đến thánh đức. Và người con trai ấy, con 

gái ấy, đều tin tưởng vào ngài. Vị linh mục này thay vì dẫn các em đến thánh đức thì lại 

lạm dụng các em. Điều này là những gì trầm trọng".  

  

Hôm 7/7/2014, ngài đã giành nguyên một buổi sáng với 6 nạn nhân (ở Đức, Ái Nhĩ Lan 

và Hiệp Vương Quốc Anh) bị giáo sĩ lạm dụng tình dục, dâng lễ với họ và lắng nghe 

từng người trong họ. Trong đó, một nữ nạn nhân bị hiếp khi còn là con gái đã nói với 

ngài rằng: "Đúng thế, ngài cho các thứ linh mục ấy thành giáo dân, ngài không cho họ 

làm linh mục nữa. Thế nhưng ai sẽ kiểm soát họ một khi họ lột bỏ bộ áo linh mục và rời 

bỏ Giáo Hội đây?" 

  

Vị nguyên tổng giám mục khâm sứ tòa thánh này, sau khi bị Thánh Bộ Tín Lý phân xử 

theo giáo luật ngày 27/6/2014, còn bị xử ở Tòa Án của Quốc Đô Vatican (Vatican Cuty 
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State) nữa, một tiến trình xét xử đã được bắt đầu. Vì lý do sức khỏe thật sự của đương 

sự, nạn nhân sẽ được giam giữ với những hạn chế tại gia trong một dinh thự bên trong 

Quốc Đô Vatican, cho tới khi khỏe lại thì bị nhốt trong tù.  

  

Đức Thánh Cha cũng không muốn vị này nhận được bất cứ một đối xử đặc biệt nào. 

Nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục vị thành niên được bùng lên ở TGP Boston Hoa Kỳ 

từ đầu năm 2002, và đã tái bùng phát vào năm 2010 ở các quốc gia Âu Châu, liên 

quan đến cả vấn đề tìm cách che đậy của các vị bản quyền địa phương. Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã nói: "cuộc bách hại lớn lao nhất của Giáo Hội không xuất phát từ bên ngoài 

mà là bởi tội lỗi bên trong Giáo Hội".  

 
Cuộc chiến giữa các vị hồng y về vấn đề ly dị tái hôn rước lễ 

 a) 

Ngay trước Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới ngoại lệ về hôn nhân gia đình sắp diễn ra 

2 tuần lễ từ ngày 5 đến 19/10/2014, một cuộc bày tỏ công khai qua phương tiện truyền 

thông cùng với báo chí sách vở chưa từng thấy đã xẩy ra giữa các vị hồng y quan trọng 

trong Giáo Hội ở Tòa Thánh Rôma.  

 
 

Thật vậy, trong Mật Nghị Hồng Y ngày 20-21/2/2014, Đức Hồng Y Kasper Đức 

quốc đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời phát biểu mở đầu về hôn nhân gia đình, và 

bài phát biểu của ngài, ở phần cuối, cho dù ngài chống lại việc tái hôn nhưng vẫn thiên 

về việc cho thành phần ly dị tái hôn được rước lễ tùy trường hợp và với điều kiện, 

một ý nghĩ không ngờ đã bị chống đối kịch liệt bởi một số vị hồng y, trong khi Đức 

Thánh Cha Phanxicô lại cho rằng những khác biệt ấy cần phải có.  

  

Vấn đề rất lạ và chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử Giáo Hội đó là chính vị chủ 

tịch đương kim của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin là Đức Hồng Y Gerhard Ludwig 
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Muller đã là một trong các tác giả của tác phẩm "Remaining in the Truth of Christ - Trung 

Thành với Chân Lý của Chúa Kitô". Thật vậy, danh sách đồng tác giả của tác phẩm này 

bao gồm các vị nữa như: Đức HY TGP Bologna Đức quốc Carlo Caffarra; ĐHY Tổng 

Trưởng the Apostolic Signatura Raymond Leo Burke; ĐTGM Bí Thư Thánh Bộ về Các 

Giáo Hội Đông Phương Cyril Vasil; và 2 vị chủ tịch hưu trí là Brandmuler và De Paolis. 

Vào Tháng 7/2014, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, vị tổng trưởng Muller đã bày 

tỏ ý nghĩ bất đồng của mình về vấn đề này, và cuộc phỏng vấn này đã trở thành tác 

phẩm mang tựa đề "Niềm Hy Vọng của Gia Đình". Hai vị Hồng Y Scola và Pell cũng đồng 

quan điểm như các tác giả của 2 tác phẩm trên đây.  

  

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Insider, Đức Hồng Y Kasper cho biết rằng:  

  

1- ngài không hề biết gì về tác phẩm mới nhất này cho đến khi đọc thấy qua truyền 

thông và chưa hề đọc nó;  

  

2- trong giai đoạn của Công Đồng Chung Vaticanô II cũng đã có một số hồng y tỏ ra 

chống đối Đức Thánh Cha Phaolô VI, trong đó có hồng y Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín 

Lý Đức Tin (bấy giờ còn được gọi là Holy Office), nhưng không công khai và dường 

như có dự tính như lần này;  

  

3- vấn đề bất khả phân ly trong hôn nhân là những gì thuộc về luật Chúa, nhưng nên 

phân biệt tín lý với kỷ luật, mà tín lý cũng là vấn đề có thể khai triển theo thời gian;  

  

4- vấn đề then chốt ở đây ngài chỉ đề nghị còn tùy Đức Thánh Cha phê chuẩn: "Cho dù 

tái hôn là những gì bất khả, nhưng như các vị giáo phụ đã nói, khi một con tầu đang 

chìm xuống thì anh chị em cần một mảnh ván để sống còn. Trong trường hợp như thế 

thì điều cần không phải là một cuộc hôn nhân theo bí tích mà là những phương tiện về 

bí tích. Việc giải quyết này không áp dụng cho tất cả mọi trường hợp vì chúng khác 

nhau rất nhiều. Nó chỉ áp dụng cho những ai làm hết sức có thể trong hoàn cảnh của họ 

thôi".  

  
Lời Nguyện Cầu cho chung Gia Đình và cho riêng Thượng Nghị Giám 

Mục Thế Giới ngoại lệ III (5-19/10/2014) 
 

ĐTC Phanxicô trong buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 28/9/2014: 
  

"Hỡi Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, 

chúng con chiêm ngưỡng nơi các vị 

ánh quang rạng ngời của tình yêu chân thực, 
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và tin tưởng hướng về các vị. 

  

"Hỡi Thánh Gia Nazarét, 

Xin ban cho cả gia đình của chúng con nữa 

được trở thành những nơi hiệp thông và cầu nguyện, 

thành các học đường đích thực của Phúc Âm 

và thành các tiểu Giáo Hội tại gia. 

  

"Hỡi Thánh Gia Nazarét, 

Xin đừng bao giờ để các gia đình 

lại trải nghiệm bạo động, loại trừ và chia rẽ: 

chớ gì tất cả những ai đã bị gây đau đớn hay bị gương mù 

lại tìm thấy được niềm ủi an và chữa lành 

  

"Hỡi Thánh Gia Nazarét, 

chớ gì Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới tới đây 

giúp cho chúng con lại lưu ý tới 

tính chất linh thánh và bất khả vi phạm của gia đình, 

cùng vẻ đẹp của nó theo dự án của Thiên Chúa. 

  

"Hỡi Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, 

xin ưu ái nghe lời nguyện cầu của chúng con. 

Amen" 

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, chuyển dịch theo  

http://www.zenit.org/en/articles/prayer-to-pray-today-for-the-synod-that-begins-next-sunday 

 

 

TĐF Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh 

 

 

http://www.zenit.org/en/articles/prayer-to-pray-today-for-the-synod-that-begins-next-sunday
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Chúng ta hãy cùng nhau tha thiết hiến dâng quê hương dân tộc Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam cho Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như lời nguyện gợi ý dưới đây, trong chiến dịch ngũ  niên 2012-2017 

đã được chính thức phát động qua email trên toàn thế giới vào ngày 31/10/2012, ngày Đức Thánh Cha Piô 

XII hiến dâng toàn thể loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch 

sử Giáo Hội.  

 

 
TĐF Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 
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Mọi lớp tuổi, mọi giới đều có thể trở thành 

hội viên của Phong Trào Tông Đồ Fatima 

Thế Giới. 

 

Lời Tuyên Hứa Gia Nhập 
 

Lạy Nữ Vương là Mẹ của con./ Mẹ đã hứa ở 

Fatima là sẽ ban ơn cứu độ cho những người tội 

lỗi,/ và ban hòa bình cho toàn thể thế giới./ Để 

thực hiện ý định của Thiên Chúa muốn thiết lập 

lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ trên thế giới,/ và để đền tạ Thánh Thể Chúa 

Giêsu/ cũng như Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ/ vì những xúc phạm gây ra bởi tội của 

con,/ và tội của loài người trên thế gian,/ con xin 

long trọng tuyên  hứa: 

 

 Con xin dâng lên Chúa,/ tất cả mọi hy sinh 

và đau khổ trong cuộc sống hàng ngày của 

con/ để cầu cho các tội nhân ơn ăn năn hối 

cải.  
 Con xin lần hạt năm chục mỗi ngày kính 

Mẹ/ để cầu cho thế giới được hòa bình trong 

chân lý và yêu thương. 
 Con xin quyết tâm rao giảng và thi hành Sứ 

Điệp Fatima / để làm cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được nhận biết và 

yêu mến/ như ý muốn của Thiên Chúa. 
 Con xin mặc áo Đức Mẹ Camêlô, như một 

dấu chứng tuyên xưng lời hứa này, và việc 

dâng hiến cho Mẹ đây. 

Con sẽ lập lại lời hứa này thường xuyên, nhất là 

khi bị cám dỗ. Xin Mẹ giúp con giữ trọn lời hứa 

này. 

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi 

chúng con nương náu/ và là đường đưa chúng 

con đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen.  
 

(Thủ Bản trang 79: Bản Tuyên Hứa cho VN 

này được điều chỉnh năm 2007 theo chiều 

hướng TĐF, thay bản cũ theo chiều hướng 

ĐBX) 

 

  
“Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, 

con trông cậy Chúa, và con yếu mến Chúa. Xin 

Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, 

không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa, và 

không yêu mến Chúa” (Kinh Thiên Thần dạy 3 

Thiếu Nhi Fatima Mùa Xuân 1916). 

  

“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, và Con 

và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con 

xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, Linh 

Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang 

hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, 

để đền tạ những lăng nhục, phạm Thánh và thờ ơ 

lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì 

công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa 

Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ Maria, xin ban cho các tội nhân ơn ăn năn 

hối cải” (Kinh Thiên Thần dạy 3 Thiếu Nhi Fatima 

Mùa Thu 1916). 

  

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng 

con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. 

Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất 

là những linh hồn cần đến lòng Chúa 

thương xót hơn" (13/7/1917). 

 

“Các con hãy cầu Kinh Mân Côi hằng 

ngày…” (Mẹ Maria ở  Fatima ngày 13-

5/6/7/8/9/10-1917) 

 

"Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn 

cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội 

nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút 

bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là 

con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ 

phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn 

cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong 

năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, 

xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân 

Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm 

Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ" (Mẹ  Maria với 

Chị Nữ Tu Lucia ở Pontevedra Tây Ban 

Nha trong Thị Kiến ngày 10/12/1925). 



Nội San Tông Đồ Fatima 
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Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Văn Phòng Trung Ương TĐF TGVN Hoa Kỳ 

Tranh ảnh phụ họa của Phạm Tiến - Đồng Nai Việt Nam 

Mọi góp ý và bài vở xin gửi về 

12173 Highgate Court 

Rancho Cucamonga, CA 91739 

Hay hailmaryqueen@thoidiemmaria.net 

 

Phát Hành 
Xin Các Liên Đoàn và Đoàn địa phương khi nhận được Nội San này 

làm ơn chuyển đến tất cả mọi đoàn viên có email của mình, 

Hay cung cấp cho Văn Phòng Trung Ương địa chỉ emails thuộc địa phương của mình. 

 

Lịch Trình thực hiện và phát hành Nội San TĐF 2014 theo từng chủ đề 
1/1: Mẹ Thiên Chúa và Sứ Điệp Hòa Bình 

25/3: Mẹ Thai Lời và Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới 

13/5: “Từ bàn tay phải...” - “Vị Giám Mục mặc áo trắng”  

13/7: “Ngọn núi dốc đứng... Cây đại thập tự giá” – “Totus tuus” 

13/10: “... Cho hòa bình thế giới” - “Đừng sợ” 

8/12: “Thiên Chúa muốn...” – “... nhiều linh hồn được cứu độ” 
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