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Chủ Đề 
 
 

 

Lời Nguyện Cầu  
Biến Đổi Thế Giới  

của  
Đức Thánh Cha  
Gioan Phaolô II 

 

Phải, lời nguyện cầu biến đổi thế giới đây, trước 

hết và trên hết, chính là lời Mẹ Maria hết sức 

khiêm cung và tin tưởng phó thác dấn thân thưa 

cùng Thiên Sứ Ga-Biên trong biến cố Truyền Tin 

Lời Nhập Thể: "Này tôi là tôi tớ của Chúa, xin hãy 

thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" (Luca 

1:38). Bởi vì, từ ngay sau lời toàn hiến này của 

Mẹ, trời đất đã nên một ngay trong cung dạ trinh 

nguyên của Mẹ khi "Lời đã hóa thành nhục thể và 

ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), và lịch sử loài 

người đã đạt đến "thời điểm viên trọn" (Galata 

4:4). Thế nhưng, lịch sử nhân loại ở vào cuối thế 

kỷ 20 sau Công Nguyên cũng còn một lời cầu biến 

đổi thế giới nữa, vào ngay Lễ Truyền Tin 

25/3/1984, thời điểm gần kết thúc 1950 Năm 

Thánh Ơn Cứu Chuộc 25/3/1983-4/4/1984. Tất cả 

sự thật về lời nguyện cầu biến đổi thế giới cuối thể 

kỷ 20 này nội dung ra sao và thành quả thế 

nào?.... 

 
Thứ Tư 24/3/2004, áp ngày Lễ Mẹ Thai Lời (Mẹ  Thụ  Thai Lời Nhập Thể) 25/3 hằng 

năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dùng buổi triều kiến chung hằng tuần, buổi 

triều kiến Ngài vẫn chia sẻ giáo lý từ năm 1979 đến bấy giờ, để nhắc lại mục đích của 

việc Ngài tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 20 năm trước đây, vào dịp 

kết thúc Năm Thánh Cứu Chuộc, 25/3/1984. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

đã mở Năm Thánh Cứu Độ, kỷ niệm 1950 năm Chúa Kitô cứu chuộc loài người vào 

năm Người 33 tuổi, (1950 + 33 = 1983); và ngày 25/3/1984 là ngày gần kết thúc Năm 

Thánh Cứu Chuộc là năm được bắt đầu từ ngày 25/3/1983. Hai mươi năm sau (1984-

2004), Đức Thánh Cha đã nhắc lại những gì hết sức quan trọng ngài đã làm như sau: 

 “Tôi đặc biệt nhớ đến ngày 25/3 năm 1984, Năm Thánh Cứu Chuộc. Hai mươi năm đã qua 

đi từ ngày ở Quảng Trường Thánh Phêrô, hiệp nhất về tinh thần với tất cả các giám mục 
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trên thế giới được ‘triệu tập’ trước đó, Tôi đã hiến dâng tất cả loài người cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để đáp ứng lời yêu cầu của Đức Mẹ ở Fatima”.   

Tuy ở đây Đức Thánh Cha không nói đặc biệt đến việc hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, 

nhưng Ngài đã xác nhận là Ngài có ý làm điều ấy “để đáp ứng lời yêu cầu của Đức Mẹ 

ở Fatima”, tức đáp ứng việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ. Đó là lý do trong lời hiến dâng của mình bấy giờ, tức vào ngày 25/3/1984, Đức 

Thánh Cha đã nói một cách khôn khéo (xin lưu ý đến hai chỗ cố ý in đậm cuối) như sau:  

 “Chúng con hôm nay đặt mình trước nhan Mẹ trong năm mừng kỷ niệm ơn cứu rỗi. Chúng 

con xin hợp với tất cả mọi chủ chăn trong Giáo Hội làm thành một thân thể và một 

tập đoàn, đúng như ý của Chúa Kitô muốn các tông đồ hiệp nhất với thánh Phêrô. Trong 

mối liên kết hiệp nhất này, chúng con đọc những lời hiến dâng mà chúng con muốn bao 

gồm một lần nữa hy vọng của Giáo Hội cũng như lo âu đối với thế giới ngày nay. Bốn mươi 

năm về trước, rồi 10 năm sau đó, tôi tớ của Mẹ là Đức Giáo Hoàng Piô XII, chứng kiến cảnh 

khổ đau của gia đình nhân loại, đã phó thác và hiến dâng cả thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội của Mẹ, đặc biệt là nhân dân mà Mẹ yêu thương và quan tâm cách riêng. 

Cũng thế giới của mọi người và mọi dân tộc này trước mắt của con hôm nay đây, con xin lập 

lại việc phó thác và hiến dâng mà vị tiền nhiệm của con đã thực hiện ở Tòa Thánh Phêrô: thế 

giới của kỷ nguyên thứ hai đang kết thúc, thế giới tân tiến, thế giới của chúng con hôm nay! 

Một cách đặc biệt, chúng con xin phú thác và hiến dâng cho Mẹ tất cả những người và 

những dân nước cần được phú thác và dâng hiến. Chúng con chạy đến với sự bảo hộ của 

Mẹ, Thiên Chúa Thánh Mẫu: xin đừng chê chối lời cầu xin chúng con dâng lên Mẹ trong 

cơn khẩn trương của chúng con”. 

Trong “Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới“ này, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II đã nhắc đến 4 sự kiện lịch sử như sau:  

Sự kiện lịch sử thứ nhất, đó là sự kiện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quả thực có hợp 

với các vị giám mục trên thế giới, đúng như cách thức Thiên Chúa muốn thực hiện 

được Mẹ Maria tỏ cho chị Lucia biết ngày 13/6/1929, và đã được chị đệ trình Đức Thánh 

Cha Piô XII trong thư đề ngày 24/10/1940. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xác nhận 

sự kiện hàng giáo phẩm của Giáo Hội Công giáo hiệp dâng như chúng ta đã nghe là:  

 “Chúng con xin hợp với tất cả mọi chủ chăn trong Giáo Hội làm thành một thân thể và một 

tập đoàn…, Trong mối liên kết hiệp nhất này, chúng con đọc những lời hiến dâng…”. 

Sự kiện lịch sử thứ hai, đó là hai lần vị tiền nhiệm của ngài là Đức Piô XII đã hiến dâng 

loài người và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hai lần này, như 

đã được chúng tôi nhắc đến nhiều lần, đó là vào lần thứ nhất ngày 31/10/1942 và vào 
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lần thứ hai ngày 7/7/1952 - lần thứ nhất Đức Piô XII chỉ dâng chung loài người, lần thứ 

hai ngài mới có ý dâng Nước Nga.  

Sự kiện lịch sử thứ ba, đó là trong lần hiến dâng thứ hai của Đức Piô XII, vị giáo hoàng 

thời thế chiến thứ II này đã quả thực có ý muốn hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria rồi, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lập lại trong 

Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới của ngài như chúng ta đã nghe:  

 “Rồi 10 năm sau đó, tôi tớ của Mẹ là Đức Giáo Hoàng Piô XII, chứng kiến cảnh khổ đau của 

gia đình nhân loại, đã phó thác và hiến dâng cả thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

của Mẹ, đặc biệt là nhân dân mà Mẹ yêu thương và quan tâm cách riêng”.  

Sự kiện lịch sử thứ bốn, đó là việc chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng có ý hiến 

dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, khi ngài khôn ngoan 

kín đáo nhắc riêng đến  Nước Nga bằng những lời lẽ chúng ta cũng đã nghe:  

 “Một cách đặc biệt, chúng con xin phú thác và hiến dâng cho Mẹ tất cả những người và 

những dân nước cần được phú thác và dâng hiến”. 

Chính vì Nước Nga đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo 

phẩm trên thế giới hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đúng ý muốn và 

cách thức của trời cao như thế, Thiên Chúa đã thực hiện những gì Ngài hứa, như chị 

Lucia được Đức Mẹ tỏ cho biết vào ngày 13/6/1929, đó là Ngài sẽ làm cho Nước Nga trở 

lại, một sự kiện lịch sử đã hoàn toàn xẩy ra được diễn tiến tuần tự như sau:  

Trước hết là biến cố bất ngờ xuất hiện nhân vật lịch sử Gaborchev, bất ngờ xuất hiện 

như trường hợp của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Giáo Hội Công giáo, 

một vị giáo hoàng đến từ một nước cộng sản và không phải là người Ý. Nhân vật lãnh 

tụ Khối Cộng Sản Liên Bang Sô Viết cuối cùng này đã xuất hiện cũng vào tháng 3 ngày 

11, năm 1985, tức sau gần đúng một năm Nước Nga được hàng giáo phẩm Giáo Hội 

Công giáo hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.  

Tiếp theo là Biến Cố Cộng Sản Đông Âu tự động sụp đổ một cách bất ngờ trước con 

mắt bàng hoàng sửng sốt của cả thế giới, nhất là thế giới tư bản, một khối tư bản chẳng 

những không thể làm gì nổi họ trong thời chiến tranh lạnh Cold War mà còn bị họ dần 

dần chiếm đất giành dân khắp nơi trên thế giới. Có cái lạ nữa là Biến Cố Đông Âu này 

được diễn tiến nói chung hoàn toàn bất bạo động theo đường hướng tranh đấu của 

Giáo Hội, chứ không phải theo kiểu tranh đấu giai cấp bạo động của cộng sản, và cuộc 

tranh đấu bất bạo động này đã được bắt nguồn ngay từ quê hương Balan của vị giáo 

hoàng đã đọc “Lời Nguyện Biến Đổi Thế Giới”.  
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Sau hết là Biến Cố Nước Nga trở lại vào chính Ngày Giáng Sinh 25/12/1991, khi vị lãnh 

tụ cuối cùng của khối Cộng Sản Liên Bang Sô Viết là Gorbachev từ chức, vị đã chủ 

trương đường hướng Cởi Mở được gọi là Glasnot và Cải Tổ được gọi là Parestroika là 

những gì thực sự đã mang lại một biến động hoàn toàn đổi thay cho Khối Cộng Sản 

Đông Âu, cũng là vị vào tháng 3/1992 đã tuyên bố về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

qua báo chí quốc tế bấy giờ là “Những biến cố ở Đông Âu sẽ không thể nào xẩy ra nếu không 

có vai trò chủ chốt mà ngài tự biết phải làm sao trong hiện tình thế giới này”. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 
 

 

 

   

 
 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng 

Thánh Lễ Đồng Tế Với Tân 15 Hồng Y Thứ 

Bảy Lễ Mẹ Thai Lời ngày 25/3/2006 tại 

Quảng Trường Thánh Phêrô, về Mẹ Maria  

liên quan đến Chúa Kitô, đến Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II, đến Giáo Hội và đến Đức Bác 

Ái trong Mùa Chay   

BIẾN CỐ 
MẸ THAI LỜI 

 

"Hết mọi sự trong Giáo Hội, hết mọi cơ 

cấu và thừa tác vụ, bao gồm cả thừa tác 

vụ của Thánh Phêrô và của các vị thừa kế 

ngài, đều được ‘bao gồm’ trong áo choàng 

của Vị Trinh Nữ này" 

 

 

Quí Hồng Y và Thượng Phụ thân mến, 

Quí Huynh Khả Kính trong Hàng Giáo 

Phẩm và Linh Mục, 

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô! 

  

Tôi cảm thấy hết sức hân hoan chủ sự 

đồng tế này với các vị tân hồng y sau cuộc 

mật nghị hồng y hôm qua, và tôi thấy là 

thích đáng thực hiện cuộc mật nghị hồng 

y này vào ngày lễ trọng Truyền Tin. Thật 

vậy, trong việc nhập thể của Con Thiên 

Chúa, chúng ta nhận thấy nguồn gốc của 

Giáo Hội. Hết mọi sự được bắt đầu từ đó. 

Hết mọi sự hiện thực của Giáo Hội về lịch 

sử và từng cơ cấu thuộc tổ chức Giáo Hội 



Tông Đồ Fatima - Nội San II - 2014 

 

 6 

cần phải được hình thành bởi nguồn mạch 

nguyên khởi này.   

 

Chúng phải được hình thành bởi Chúa 

Kitô, Lời nhập thể của Thiên Chúa. Chính 

Người là Đấng chúng ta liên lỉ chúc tụng 

là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng 

ta, Đấng mà nhờ Người ý muốn cứu độ 

của Thiên Chúa Ngôi Cha được hoàn tất. 

Tuy nhiên, ngày của mọi ngày hôm nay 

đây chúng ta chiêm ngưỡng khía cạnh này 

của mầu nhiệm ấy – khía cạnh suối nguồn 

thần linh tuôn chảy qua một mạch nước 

đặc biệt đó là Trinh Nữ Maria. Thánh 

Bênađô đã nói về điều này bằng hình ảnh 

‘aquaeductus’ sống động (cf. "Sermo in 

Nativitate B.V. Mariae": PL 183, 437-448). 

Thế nên, khi cử hành việc nhập thể của 

Người Con, chúng ta không thể không tôn 

vinh Mẹ của Người.  

  

Lời thiên thần loan báo cho Mẹ, Mẹ đã 

chấp nhận, và khi Mẹ đáp lại bằng tất cả 

tâm hồn của mình là ‘Này tôi… xin vâng 

như lời ngài truyền’ (Lk 1:38), thì Lời hằng 

hữu bắt đều hiện hữu như là một con 

người trong thời gian.  

  

Mầu nhiệm khôn lường này không ngừng 

trở thành những gì là bàng hoàng ngỡ 

ngàng từ đời nọ đến đời kia. Thánh Âu 

Quốc Tinh tưởng tượng ra một cuộc đối 

thoại giữa ngài và vị thiên thần Truyền 

Tin, khi đặt vấn đề là: ‘Ôi Thiên Thần, xin 

nói cho tôi hay là tại sao điều này đã xẩy 

ra nơi Mẹ Maria?’ Câu trả lời được vị 

thiên sứ đáp lại chất chứa chính những lời 

chào kính: ‘Kính mừng đầy ơn phúc’ (x 

Sermo 291.6). Thật vậy, vị thiên thần, ‘khi 

hiện ra với Mẹ’, đã không gọi Mẹ theo tên 

trần gian của Mẹ là Maria, mà bằng tên 

thần linh của Mẹ, ‘Đầy ơn phúc – gratia 

plena’, một tên theo nguyên ngữ Hy Lạp 

có nghĩa là ‘yêu dấu’ (x Lk 1:28) vì Mẹ 

luôn được Thiên Chúa biết đến và mang 

dấu vết Thiên Chúa. Giáo phụ Origen đã 

nhận định rằng không có danh xưng nào 

như thế được ban cho bất cứ một con 

người nào, và là một danh xưng duy nhất 

trong toàn bộ Thánh Kinh (cf ‘In Lucam’ 

6:7).   

  

Nó là một danh hiệu ở thể thụ động, thế 

nhưng ‘cái thụ động’ này của Mẹ Maria, 

Vị luôn được và đang được Chúa mãi mãi 

‘yêu thương’, bao gồm việc tự do ưng 

thuận của Mẹ, việc đáp ứng cá nhân và 

nguyên vẹn của Mẹ: Khi được yêu 

thương, Mẹ Maria hoàn toàn chủ động, vì 

Mẹ chấp nhận một cách quảng đại làn 

sóng yêu thương của Thiên Chúa tuôn đổ 

xuống trên Mẹ. Cả ở việc này nữa, Mẹ 

cũng là người môn đệ trọn hảo của Con 

Mẹ, Đấng hiện thực tất cả tự do của mình 

qua việc tuân phục Chúa Cha.  

  

Trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe một 

đoạn tuyệt vời được tác giả của bức Thư 

gửi Do Thái viết khi dẫn giải Thánh Vịnh 

39 theo ý nghĩa nhập thể của Chúa Kitô: 

“Khi Chúa Kitô vào trần gian, Người đã 

thưa… ‘Này Con đây, Con xin đến để làm 

theo ý Cha, Ôi Thiên Chúa’” (10:5-7). 

Trước mầu nhiệm của hai lời ‘Này con 

đây’ của Chúa Kitô và Vị Trinh Nữ, lời 

này phản ảnh trong lời kia, làm nên câu 

Amen duy nhất dâng lên ý muốn yêu 

thương của Thiên Chúa, chúng ta cảm 

thấy đầy những ngỡ ngàng và tri ân cảm 

tạ, và chúng ta cúi mình xuống tôn thờ.   
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Chư huynh thân mến, thật là một ân huệ 

cao cả biết bao khi thực hiện việc cử hành 

ý nghĩa này vào Lễ Trọng Truyền Tin đây! 

Chúng ta có thể nhận được dồi dào ánh 

sáng biết bao từ mầu nhiệm này cho đời 

sống chúng ta làm thừa tác viên của Giáo 

Hội đây! Nhất là các vị tân hồng y thân 

mến, chư huynh có thể lãnh nhận nhiều 

bổ dưỡng là chừng nào cho sứ vụ làm 

‘Nghị Viên’ cao cả của Vị Thừa Kế Thánh 

Phêrô! Cơ hội thích đáng này giúp chúng 

ta coi biến cố hôm nay đây, một biến cố 

nhấn mạnh đến nguyên tố Phêrô của Giáo 

Hội, theo chiều hướng của một nguyên tố 

khác, đó là nguyên tố Thánh Mẫu, một 

nguyên tố thậm chí còn quan trọng hơn 

nữa. Tầm vóc quan trọng của nguyên tố 

Thánh Mẫu trong Giáo Hội, sau công 

đồng chung Vaticanô II, được đề cao một 

cách đặc biệt bởi Vị Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II tiền nhiệm yêu dấu của tôi, hợp 

với khẩu hiệu của ngài ‘Totus tuus’.  

  

Trong linh đạo của ngài, cũng như trong 

thừa tác vụ liên lỉ của ngài, sự hiện diện 

của Mẹ Maria như là Người Mẹ và là Nữ 

Vương của Giáo Hội đã trở thành hiển 

nhiên trước mắt mọi người. Nhất là ngài 

đã quảng bá sự hiện diện từ mẫu của Mẹ 

nơi vụ ám sát ngày 13/5/1981 ở Quảng 

Trường Thánh Phêrô. Để tưởng nhớ biến 

cố bi thương này, ngài đã đặt một bức ảnh 

Đức Trinh Nữ bằng vi thạch ghép trên cao 

Tông Dinh Giáo Hoàng, nhìn xuống 

Quảng Trường Thánh Phêrô, để hỗ trợ 

những giây phút chính yếu và diễn tiến 

hằng ngày cho giáo triều dài lâu của ngài. 

Đúng một năm từ khi giáo triều của ngài 

đi vào giai đoạn cuối cùng, giai đoạn vượt 

qua đầy khổ đau nhưng thực sự là vinh 

thắng. Tấm hình Truyền Tin, hơn bất cứ 

tấm hình nào khác, giúp chúng ta thấy rõ 

lý do tại sao hết mọi sự trong Giáo Hội trở 

về với mầu nhiệm Mẹ Maria chấp nhận 

Lời thần linh, nhờ đó, qua tác động của 

Thánh Linh, giao ước giữa Thiên Chúa và 

nhân loại mới được hoàn toàn niêm ấn. 

 

Hết mọi sự trong Giáo Hội, hết mọi cơ cấu 

và thừa tác vụ, bao gồm cả thừa tác vụ của 

Thánh Phêrô và của các vị thừa kế ngài, 

đều được ‘bao gồm’ trong áo choàng của 

Vị Trinh Nữ này, trong chân trời đầy ân 

phúc của lời Mẹ ‘xin vâng’ theo ý muốn 

của Thiên Chúa. Mối liên hệ này với Mẹ 

Maria tự nhiên khơi lên trong tất cả chúng 

ta một âm hưởng rất mến thương, thế 

nhưng, trước hết nó có một giá trị khách 

quan. Giữa Mẹ Maria và Giáo Hội thực sự 

có một mối liên hệ tự nhiên, được Công 

Đồng Chung Vaticanô II nhấn mạnh qua 

quyết định khéo léo của mình, trong việc 

đưa phần về Đức Trinh Nữ vào đoạn kết 

của hiến chế ‘Ánh Sáng Muôn Dân’ về 

Giáo Hội. 

  

Đề tài về mối liên hệ giữa nguyên tố 

Phêrô và nguyên tố Thánh Mẫu cũng 

được thể hiện nơi biểu hiệu chiếc nhẫn mà 

tôi sắp sửa trao cho chư huynh. Chiếc 

nhẫn này luôn là dấu hiệu của hôn ước. 

Hầu hết tất cả chư huynh đã được một 

chiếc nhẫn vào ngày được tấn phong lên 

hàng giáo phẩm, như biểu lộ lòng trung 

thành và việc dấn thân của chư huynh 

trong vấn đề trông coi Hội Thánh là hiền 

thê của Chúa Kitô (x. Nghi Thức Tấn 

Phong Giám Mục). Chiếc nhẫn tôi trao cho 

chư huynh hôm nay đây, chiếc nhẫn hợp 

với phẩm tước hồng y, là để xác nhận và 
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củng cố việc dấn thân ấy, việc dấn thân 

cũng xuất phát từ tặng ân hôn ước, từ việc 

nhắc nhở cho chư huynh nhớ rằng trước 

hết và trên hết chư huynh cần phải mật 

thiết kết hợp với Chúa Kitô để hoàn thành 

sứ vụ của chư huynh là thành phần phù rể 

của Giáo Hội. 

  

Chớ gì việc chư huynh chấp nhận chiếc 

nhẫn này, đối với chư huynh, là việc chư 

huynh lập lại tiếng ‘xin vâng’ của mình, 

tiếng ‘này con đây’ của chư huynh, ngỏ cả 

cùng Chúa Giêsu là Đấng đã chọn chư 

huynh và ủy nhiệm chư huynh, lẫn Giáo 

Hội, một Giáo Hội chư huynh được kêu 

gọi để phục vụ bằng tình mến yêu của 

một người bạn đời. Bởi vậy mà hai chiều 

kích của Giáo Hội là Thánh Mẫu và Phêrô, 

gặp nhau ở giá trị cao cả của ‘đức ái’ là 

đức làm trọn mỗi nguyên tố. Thánh 

Phaolô nói rằng đức ái là đặc sủng ‘cao 

trọng nhất’, là ‘đường lối tuyệt hảo nhất’ 

(1Cor 12:31,13:13). 

  

Hết mọi sự trên thế giới này sẽ qua đi. 

Trong cõi vĩnh hằng chỉ có tình yêu mới 

tồn tại mà thôi. Vì lý do này, Chư Huynh 

thân mến, lợi dụng dịp thuận lợi của mùa 

Chay này, chúng ta hãy quyết tâm bảo 

đảm là hết mọi sự trong đời sống riêng tư 

của mình, cũng như trong hoạt động của 

Giáo Hội chúng ta tham phần, đều được 

tác động bởi đức ái và dẫn tới đức ái. Cả 

về khía cạnh này nữa, chúng ta được 

chiếu soi bởi mầu nhiệm chúng ta đang cử 

hành hôm nay đây. Thật vậy, việc đầu tiên 

Mẹ Maria làm sau khi lãnh nhận sứ điệp 

của Thiên Thần là ‘vội vã’ lên đường tới 

nhà của người chị họ Isave để phục vụ 

người chị này (x Lk 1:39). 

Động tác của Vị Trinh Nữ này là một 

động tác của đức ái chân thực, một động 

tác khiêm tốn và can đảm, được tác động 

bởi niềm tin tưởng vào lời Chúa và được 

Thánh Linh động viên trong lòng. Những 

ai yêu thương thì quên mình và dấn thân 

phục vụ tha nhân.  

  

Ở đây chúng ta có được hình ảnh và mô 

phạm của Giáo Hội! Hết mọi cộng đồng 

giáo hội, như Người Mẹ của Chúa Kitô, 

đều được kêu gọi hoàn toàn quảng đại 

chấp nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa là 

Đấng đến ngự trong Mẹ và dẫn Mẹ bước 

đi trên con đường yêu thương. Đó là con 

đường tôi đã chọn để khai triều của mình, 

khi mời gọi mọi người, bằng bức thông 

điệp đầu tiên của mình, trong việc xây 

dựng Giáo Hội trong đức ái như một 

‘cộng đồng yêu thương’ (x Thiên Chúa Là 

Tình Yêu, phần 2).  

  

Trong việc theo đuổi mục tiêu này, Chư 

Huynh Hồng Y khả kính, việc gắn bó về 

tinh thần và việc chủ động hỗ trợ của chư 

huynh là những gì hỗ trợ và an ủi tôi rất 

nhiều. Tôi cám ơn chư huynh về điều ấy, 

đồng thời tôi mời gọi tất cả mọi người 

trong chư huynh, linh mục, phó tế, tu sĩ và 

giáo dân, hãy liên kết với nhau trong việc 

kêu cầu Thánh Linh, xin cho Hồng Y 

Đoàn được nhiệt thành hơn trong đức ái 

mục vụ, hầu giúp cho toàn thể Giáo Hội 

chiếu rạng tình yêu của Chúa Kitô trên thế 

giới, để chúc tụng và tôn vinh Ba Ngôi 

Chí Tháhh. Amen! 
  
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 

theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 26/3/2006   



 

HUẤN DỤ 
LINH 

HƯỚNG 
 

(Tạm thay bài của Cha Tổng Linh Hướng 

trong nội san lần này) 

"Ơn Cứu Chuộc... 

miễm phí" 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Triều Kiến 

Chung Thứ Tư 5/3/2014 về Mùa Chay 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 
http://www.zenit.org/en/articles/on-the-season-of-lent 

 

http://www.zenit.org/en/articles/on-the-season-of-lent
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ôm nay, Thứ Tư Lễ Tro, 

cuộc hành trình Mùa Chay 

40 ngày bắt đầu, một cuộc 

hành trình sẽ dẫn chúng ta tới Tam 

Nhật Phục Sinh, tưởng niệm cuộc 

Khổ Nạn, Tử Giá và Phục Sinh của 

Chúa, cốt lõi và là tâm điểm của 

mầu nhiệm cứu độ chúng ta. Mùa 

Chay sửa soạn cho chúng ta cho 

giây phút rất quan trọng này, vì thời 

điểm "đẩy mạnh" này, một khúc 

quanh có thể mang lại một thay đổi 

nơi mỗi một người chúng ta, một 

cuộc hoán cải. Tất cả chúng ta cần 

trở nên tốt đẹp hơn, cần thay 

đổi cho tốt đẹp hơn. Mùa Chay giúp 

chúng ta nhờ đó chúng ta có thể 

thoát khỏi các thói quen buồn tẻ của 

chúng ta và cái khuynh hướng đờ 

đẫn thiên về sự dữ lừa đảo chúng 

ta. Trong Mùa Chay Giáo Hội ngỏ 

cùng chúng ta 2 lời mời gọi quan 

trọng, đó là hãy nhận thức một cách 

sống động hơn nữa công cuộc cứu 

chuộc của Chúa Kitô và hãy sống 

Phép Rửa của chúng ta một cách 

dấn thân mãnh liệt hơn nữa. 

Việc nhận thức các kỳ công Chúa đã 

làm cho phần rỗi của chúng ta mang 

lại cho lòng trí của chúng ta một 

thái độ tri ân Thiên Chúa, vì tất cả 

những gì Ngài đã ban cho chúng ta, 

vì tất cả những gì Ngài hoàn thành 

cho dân của Ngài cũng như cho 

toàn thể nhân loại. Việc hoán cải của 

chúng ta được bắt đầu từ đây, ở chỗ 

chúng ta tri ân đáp lại mầu nhiệm 

yêu thương lạ lùng của Thiên Chúa. 

Khi chúng ta thấy được tình yêu 

Thiên Chúa đối với chúng ta, chúng 

ta cảm thấy nhu cầu cần phải đến 

gần với Ngài hơn: đó là việc hoán 

cải.  

Việc sống Phép Rửa một cách trọn 

vẹn - đây là lời mời gọi thứ hai - 

nghĩa là đừng trở nên quen thuộc 

với những trường hợp hạ cấp và 

khốn cùng mà chúng ta gặp thấy 

khi đi qua các đường phố và xứ sở 

của mình. Có nguy cơ chấp nhận 

một cách thụ động một số hành vi 

cử chỉ mà không tỏ ra kinh ngạc 

trước các thực trạng buồn thảm 

chung quanh chúng ta. Chúng ta 

quen với bạo lực, như các thứ tin 

tức hằng ngày nhận được một cách 

nhưng không; chúng ta quen thuộc 

với những người anh chị em ngủ 

trên hè phố, thành phần không có 

mái che nơi trú ẩn. Chúng ta quen 

thuộc với những người tị nạn tìm 

kiếm tự do và phẩm giá, thành phần 

không lãnh nhận như họ cần có. 

Chúng ta quen thuộc sống trong 

một xã hội xem ra hành động như 

không có Thiên Chúa, trong đó cha 

H 
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mẹ không còn dạy con cái cầu 

nguyện hay làm dấu thánh giá. Tôi 

muốn hỏi anh chị em là con cái của 

anh chị em có biết làm dấu thánh 

giá hay chăng? Hãy nghĩ đến điều 

này. Cháu của anh chị em có biết 

làm dấu thánh giá hay chăng? Anh 

chị em có dạy cho chúng hay chăng? 

Hãy nghĩ đến điều ấy và trả lời với 

lòng của mình. Chúng có biết cầu 

Kinh Lạy Cha như thế nào chăng? 

Họ có biết cầu với Đức Mẹ bằng 

Kinh Kính Mừng hay chăng? Anh 

chị em hãy suy nghĩ và tự trả lời 

lấy. Khuynh hướng chiều theo các 

hành vi cử chỉ phi Kitô giáo này 

cũng như theo những thứ ru ngủ cõi 

lòng của chúng ta! 

Mùa Chay đến với chúng ta như 

một thời gian quan phòng để thay 

đổi chặng đường, để lấy lại khả 

năng phản ứng trước sự thật về sự 

dữ bao giờ cũng thách thức chúng 

ta. Mùa Chay cần được sống như là 

một thời điểm hoán cải, một thời 

điểm canh tân cá nhân cũng như 

cộng đồng bằng cách đến gần với 

Thiên Chúa và tin tưởng gắn bó với 

Phúc Âm. Nhờ đó nó cũng khiến 

cho chúng ta nhìn vào anh chị em 

mình và nhu cầu của họ bằng 

những con mắt mới. Vì Mùa Chay 

này là thời điểm thuận lợi để hoán 

cải về với tình yêu của Thiên Chúa 

cũng như với tha nhân chúng ta; 

một tình yêu có thể biến thành của 

mình thái độ quảng đại và tình 

thương của Chúa, Đấng "đã nên 

nghèo khổ để nhờ sự nghèo khổ của 

mình chúng ta trở nên giấu có" (cf 

2Cor 8:9). Bằng việc suy niệm về 

những mầu nhiệm đức tin, Khổ 

Nạn, Thập Giá và Phục Sinh của 

Chúa Kitô, chúng ta sẽ nhận thức 

rằng tặng ân khôn lường của Ơn 

Cứu Chuộc được cống hiến cho 

chúng ta bởi sự khởi động miễn phí 

của Thiên Chúa.  

Hãy dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa 

về mầu nhiệm yêu thương tử giá 

của Ngài; đức tin chân thực, thực 

hiện việc hoán cải và cởi mở cõi 

lòng cho anh chị em: đó là những 

yếu tố thiết yếu để sống Mùa Chay. 

Trong cuộc hành trình này chúng ta 

muốn kêu cầu bằng niềm tin tưởng 

đặc biệt việc bảo vệ và giúp đáp của 

Trinh Nữ Maria: chớ gì Mẹ, con 

người tin tưởng đầu tiên vào Chúa 

Kitô, hãy hỗ trợ chúng ta trong 

những ngày cầu nguyện thiết tha và 

thống hối của chúng ta, để có thể cử 

hành, được thanh tẩy và canh tân 

trong Thần Linh, một đại nhiệm 

mầu nơi Lễ Phục Sinh của Con Mẹ. 

Xin cám ơn anh chị em! 
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Nam, 

Đệ Nhị Chủ Tịch Trung Ương TĐF VN HK  

Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp 
  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

  

  

  

a dao tục ngữ của loài người nói 

chung và của Việt Nam nói riêng, 

có những câu chất chứa một ý 

nghĩa rất khác biệt, không như hay hơn là 

người ta hiểu, thậm chí không như ý nghĩ 

ban đầu của một người nào đột  nhiên 

cảm nghiệm thấy thấm thía cuộc đời đã 

phát biểu một câu nói hợp với nhân sinh 

và tâm lý quần chúng, đến nỗi đã trở 

thành tục ngữ trong dân gian. Chẳng hạn 

hai câu của nhan đề bài viết này, nó không 

hẳn chỉ chất chứa một ý nghĩa tiêu cực. 

Như ý nghĩa của câu “ném đá dấu tay” 

thường được hiểu là làm điều xấu xa bậy 

bạ song không dám ra mặt nhận tội, hoặc 

cũng có thể hiểu là âm mưu hành ác bất lộ 

diện. Còn ý nghĩa của câu “chó cắn áo rách” 

thường được hiểu là đã khổ còn khổ hơn, 

đã nghèo còn mắc vạ v.v. Câu truyện 

trong bài viết này sẽ cho thấy hai câu tục 

ngữ trên đây còn có một ý nghĩa tích cực, 

hay có thể hiểu theo ý nghĩa siêu nhiên, 

C 
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hợp với Phúc Âm, hợp với cuộc sống siêu 

nhiên.  

  

Ngoài ra, câu truyện dưới đây cũng cho 

thấy Phúc Âm có một ý nghĩa rất sâu xa, 

không phải chỉ đơn thuần như chúng ta 

vốn thường nghĩ. Chẳng hạn câu “ai đã có 

lại được ban thêm cho dư dật” (Mt 13:12, 

25:29) thường được chúng ta hiểu về ơn 

phúc Chúa ban, một câu mới đầu nghe, 

thậm chí, chúng ta còn cho là vô lý hay 

nghịch lý, bất công nữa là đằng khác, vì 

ngay sau câu trên, Chúa Giêsu còn nhấn 

mạnh rằng: “ai không có lại còn bị lấy đi 

ngay cả những gì tối thiểu nhất họ đang có 

nữa”. Thật ra, trọn câu nói có vẻ nghịch lý 

bất công này của Chúa Giêsu lại rất hợp 

tình hợp lý theo tâm lý tự nhiên, như 

trong lãnh vực nông nghiệp chẳng hạn. 

Nếu chúng ta là người trồng cấy, chắc 

chắn chúng ta sẽ nhổ đi những thứ cây 

nào không sinh hoa kết trái, sau khi chúng 

ta đã tốn công, tốn của và tốn giờ để chăm 

bón chúng, và trồng những cây sinh hoa 

kết trái khác thay vào chỗ của chúng, 

đúng như những gì Chúa Giêsu dạy về dụ 

ngôn cây vả xum xuê mà không sinh hoa 

kết trái, không nên tiếc xót, trái lại, cần 

phải nhổ thứ cây chỉ làm “cớm đất” ấy đi 

(xem Luca 13:7). 

  

Hôm ấy là Thứ Sáu, ngày 5/8/2005, vào lúc 

gần 3 giờ chiều, tại chân đồi Canvê của 

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Missouri, 

Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los 

Angeles đang cử hành Đường Thánh Giá 

Giới Trẻ (như năm 2003), tới chặng thứ IX, 

chặng Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên Đồi 

Canvê ngã xuống đất lần thứ 3, thì có một 

người tiến đến với tôi (bấy giờ đang đứng 

ở máy phóng thanh để điều hành chương 

trình) và đưa cho tôi 50 Mỹ kim tiền mặt 

mà nói: “Các em Đi Đường Thánh Giá làm 

cho tôi cảm động quá… Xin ủng hộ các em!” 

Vừa cám ơn người đó xong, một người 

khác rất thân quen với tôi tiến tới đưa cho 

tôi tấm chi phiếu 500 Mỹ kim: “Đây là số 

tiền của Đạo Binh Xanh cho các em Thiếu Nhi 

Fatima!”  

  

Chính con người bất ngờ đưa cho tôi số 

tiền khá lớn cho Thiếu Nhi Fatima ấy, 

chiều hôm sau, vào cuối Thánh Lễ giành 

cho Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới 

(tên gọi mới của Phong Trào Đạo Binh 

Xanh) ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, với tư 

cách là chủ tịch toàn quốc của phong trào 

này (từ năm 1996 trong thời gian Đức Ông 

Mai Thanh Lương còn làm Tổng Linh 

Hướng), đã bày tỏ cảm nhận của mình 

như sau: “Tôi rất cảm động khi thấy các em 

Thiếu Nhi Fatima Đi Đường Thánh Giá chiều 

hôm qua. Xem phim  Cuộc Khổ Nạn của Chúa 

Kitô vào Mùa Chay năm 2004 tôi không khóc, 

nhưng tôi lại không cầm được nước mắt khi 

thấy các em Thiếu Nhi Fatima cử hành Đường 

Thánh Giá Giới Trẻ”.   
  

Thật ra, số tiền 500 Mỹ kim vị chủ tịch 

Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt 

Nam đã tự động tặng cho Thiếu Nhi 

Fatima hôm ấy, như tôi được biết, vì cũng 

có chân trong ban chấp hành trung ương 

với anh, thì của riêng gia đình anh, chứ 

không phải của chung phong trào. Phong 

trào chẳng có quĩ gì cả. Tất cả những gì 

tiêu pha cho chung phong trào, nặng nhất 

là tờ nội san Linh Hồn định kỳ của phong 

trào, với chi phí in ấn lẫn bưu điện không 

nhỏ. Phong trào còn nợ nần anh rất nhiều, 
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và anh chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ lấy 

lại được những gì anh bỏ ra cho phong 

trào. Thế mà, số tiền anh cho Thiếu Nhi 

Fatima vẫn được anh nói là “của Đạo Binh 

Xanh”. Như thế không phải là một hành 

động siêu nhiên nặng ký “ném đá dấu 

tay” hay sao, một thái độ trọn lành hoàn 

toàn phản ảnh lời Phúc Âm Chúa phán 

dạy thành phần môn đệ của Người trong 

Bài Giảng Trên Núi về Phúc Đức: “Khi các 

con làm phúc bố thí thì đừng để cho tay 

trái biết việc tay phải làm” (Mt 6:3). 

  

Sống với anh và quen biết anh từ Việt 

Nam, tôi biết anh lắm. Anh rất quảng đại 

và hăng say làm việc tông đồ. Chính vai 

trò Phó Tế Vĩnh Viễn của anh đã là một 

chứng cớ cho thấy anh thực sự muốn 

chính thức dấn thân “phục vụ” Giáo Hội 

Chúa, theo đúng ý nghĩa và vai trò của 

chức phó tế này. Ngoài ra, nếu anh biết tự 

động cho Thiếu Nhi Fatima một số tiền 

không nhỏ như thế thì khi được kêu gọi 

đóng góp anh đâu bao giờ từ chối, nếu 

hoàn cảnh cho phép. Anh thực sự đã đóng 

góp không ít cho Chương Trình Phát 

Thanh Tin Mừng Sự Sống của chúng tôi, 

một chương trình phát thanh từ Đại Năm 

Thánh 2000 trên làn sóng 106.3 FM ở Nam 

California cho thính giả thuộc ba giáo 

phận Orange, Los Angeles và San 

Bernadino, nơi anh không thể nghe thấy 

gì khi tới giờ phát thanh hằng tuần vào tối 

Thứ Sáu từ 9 đến 9:30, nếu không vào 

mạng điện toán toàn cầu của chương trình 

này là www.tinmungsusong.org. Vì nơi 

anh ở, tiếc thay, ở New Orleans tiểu bang 

Louisiana.  

  

Phải chăng anh như một cành nho sinh 

trái, chẳng những qua đời sống dấn thân 

phục vụ Giáo Hội của anh mà còn bằng 

lòng quảng đại làm việc bác ái như thế, rất 

đẹp lòng Chúa, đến nỗi, Ngài đã làm cho 

anh càng trở thành cành nho sinh nhiều 

hoa trái hơn, vì “kẻ có càng được ban 

thêm dư dật”, ở chỗ Ngài đã phũ phàng ra 

tay cắt tỉa anh (xem John 15:2), vào cuối 

cuộc đời mới quá lục tuần của anh?  

  

Đúng thế, trận bão lụt Katrina chẳng 

những đã tàn phá thành phố New Orleans 

vào cuối tháng 8/2005 mà còn tàn phá cả 

cơ nghiệp làm ăn đang lên của anh ở địa 

phương này. Khi thiên tai này xẩy ra, tôi 

đã cố gắng liên lạc bằng điện thoại với 

anh nhiều lần song không được. Cho tới 

mãi gần hai tháng sau mới biết tin anh và 

gia đình anh đang ở trọ nhà của một 

người em bên Houston Texas. Qua cuộc 

điện thoại lần đầu tiên với anh sau cơn 

bão lụt này, tôi mới biết được rằng Chúa 

đã cắt tỉa anh kỹ lưỡng quá, tận tình quá. 

Anh đã mất hết mọi sự. Cơ nghiệp chẳng 

còn gì.  

  

Theo anh cho biết thì, ngay sau khi thiên 

tai vừa qua đi, anh đã lội nước tới đầu gối 

ra tiệm market của anh thì thấy đồ đạc đã 

bị mất hết. Thậm chí cả số thuốc lá (là 

món đồ bán được rất nhiều và rất lời) do 

anh mang từ tiệm về tích trữ tại nhà anh, 

sau đó, chưa yên trí, anh đã chuyển số 

thuốc lá ấy sang một nhà người quen, cao 

ráo cho an toàn hơn, cuối cùng cũng bị 

mất sạch. Thảm hơn nữa, số tiền mặt được 

anh cuốn thành nhiều bó và cất vào một 

chỗ rất kín đáo trong nhà, nơi anh tưởng 

“mối mọt không đục khoét và trộm cướp 

http://www.tinmungsusong.org/
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không lấy được” (Mt 6:20), thế mà, lại là chỗ 

bị dột nước duy nhất trong nhà trong thời 

gian bão lụt, đến nỗi, tất cả số tiền mặt 

khổng lồ ấy, cho dù có phơi nắng cho khô 

cũng không xài được nữa, đành phải đứt 

ruột nát gan vứt vào thùng rác!  

  

Anh tâm sự: “Lúc đầu mình cũng cảm thấy 

xót xa quá sức, đến mất ăn mất ngủ. Thế 

nhưng nghĩ lại, tất cả những gì mình tính 

toán và cho rằng khôn ngoan nhất theo loài 

người thì lại hoàn toàn xẩy ra ngoài ý muốn. 

Thế mới biết ý Chúa vô cùng huyền diệu và 

khôn ngoan hơn con người chúng ta. Chúng 

ta cần phải tuân theo Thánh Ý Chúa. Giờ đây 

mình cảm thấy bình an rồi…” 

  

Cảm thương anh, đang giầu có bỗng chốc 

trở thành tay không, phải đi ở trọ, tôi đã 

hỏi xin anh địa chỉ để gửi đến anh một 

chút chia sẻ vật chất, chẳng những với tư 

cách cá nhân mà còn với tư cách của 

chương trình phát thanh Tin Mừng Sự 

Sống cũng như của một số anh em thân 

hữu với anh. Nhưng anh đã khéo cám ơn 

tôi và khuyên tôi nên giúp đỡ những anh 

em khác trong nhóm thân hữu của anh 

cũng là của tôi ở vùng bị thiên tai với anh.  

  

Thế rồi, vào đầu tháng Giêng 2006, nghe 

tin anh được đưa vào bệnh viện gấp, tôi 

gọi sang hỏi thăm anh, và không ngờ lần 

ấy là lần cuối cùng được nói chuyện với 

anh trên trần gian này. Thật là “chó cắn áo 

rách” – “kẻ có còn được ban thêm cho dồi 

dào”. Anh chẳng những mất hết của cải 

sản nghiệp, lại còn mất cả cái quí nhất trên 

đời là mạng sống nữa, nhưng bù lại anh 

đã được đức tin mạnh mẽ, một đức tin đã 

dẫn anh đến cùng đích của cuộc đời là 

chính Dung Nhan vô cùng Toàn Thiện của 

Cha trên trời.  

  

Theo anh kể thì ngay trước Lễ Giáng Sinh 

2005 mấy ngày, anh cảm thấy đau bụng, 

nên được đưa vào bệnh viện. Ở đấy, anh 

được cho biết là anh bị ung thư lá lách vào 

thời kỳ cuối. Bởi thế, nằm bệnh viện hai 

tuần, anh được đưa về nhà vào tháng 

Giêng để chờ chết. Theo người nhà cho 

biết thì vào hai ngày cuối cùng anh không 

còn nói được nữa, như trường hợp của 

Đức Gioan Phaolô II trước khi chết. Và 

anh đã mau chóng vĩnh viễn ra đi (trong 

vòng 1 tháng rưỡi sau khi bắt đầu cảm 

thấy triệu chứng bệnh) vào lúc 6 giờ sáng 

ngày 10/2/2006, thời điểm gần ngày giỗ 

đầy năm của Nữ Tu Lucia, người Tông Đồ 

Fatima Thế Giới mô phạm tiên khởi, gần 

đúng một năm (13/2/2005).  

  

Trong một nơi, vì thiên tai, đã trở thành 

hầu như hoang vu với đầy điêu tàn đổ nát 

vào thời điểm anh qua đi ấy, thế mà, lễ an 

táng của anh lại linh đình và long trọng 

hơn ai hết. Chính Đức Cha Mai Thanh 

Lương, phụ tá giám mục giáo phận 

Orange, vị anh đã được sát cánh phục vụ 

phong trào mà ngài từng là Tổng Linh 

Hướng cho tới khi làm giám mục năm 

2003, chủ tế Thánh Lễ Viếng Xác lúc 7 giờ 

tối Thứ Năm 16/2/2006, và trong Thánh Lễ 

An Táng lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu 

17/2/2006 tại Thánh Đường Giáo Xứ Maria 

Nữ Vương Việt Nam, có chính ĐTGM 

TGP New Orleans là Alfred Hughes chủ 

tế, (tất nhiên có cả Đức Cha Mai Thanh 

Lương), cùng với 36 linh mục đồng tế và 

12 phó tế vĩnh viễn, trước cộng đoàn Dân 

Chúa 500 người tham dự.   
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Nếu Thánh Lễ An Táng của Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II ở Rôma vào Tháng 

4/2005, và Cuộc An Táng của Mẹ Têrêsa 

Calcutta ở giữa thế giới Ấn Giáo vào 

Tháng 9/1997, là dấu hiệu bề ngoài cho 

thấy cuộc đời các vị như hạt lúa miến 

được gieo xuống đất là trần gian vào thời 

điểm của các vị, một hạt lúa miến đã thực 

sự mục nát đi bởi những hy sinh phục vụ 

hết mình khi còn sống của các vị, quả thực 

đã trổ sinh muôn vàn hoa trái (x Jn 12:24), 

qua những diễn tiến xẩy ra sau khi các vị 

vừa qua đi thế nào, thì, sau khi người 

Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam “ném 

đá dấu tay”, với cuộc sống về cuối đời đã 

phải quằn quại trong thân phận bị “chó 

cắn áo rách”, những gì xẩy ra trước quan 

tài của anh, có hình ảnh và hàng chữ "xin 

cầu cho linh hồn Phó Tế Giuse Maria Phạm Sĩ 

Hiệp", cũng không cho thấy hay sao: cây 

tốt thì sinh trái tốt (xem Mt 7:17-19), vì “kẻ 

có lại được ban thêm cho dồi dào”!?!  
  

Như thế, chắc chắn cái “áo rách” bị “chó 

cắn” của anh, tức cái thân xác bệnh tật của 

anh trong thời gian trở nên bần cùng vô 

gia cư, một thân xác “mang những dấu tích 

của Chúa Kitô” (Gal 6:17), “mang cái chết 

của Chúa Kitô” (2Cor 4:10), cũng sẽ được 

biến đổi trở nên vinh hiển giống như thân 

xác phục sinh của Người (xem Phil 3:21), 

khi Người đến vào lúc chung thẩm "để 

mang ơn cứu độ tới cho những ai thiết tha 

mong đợi Người" (Heb 9:28), trong đó có 

người Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam 

đã nỗ lực sống một cuộc đời dấn thân 

phục vụ, quảng đại bác ái và hoàn toàn 

tuân phục Thánh Ý Chúa trong mọi sự 

nhất là vào năm tháng khổ nạn cuối đời 

của mình này.  

 
 
 
 

Liên  Đoàn Tông  Đồ  Fatima  
Tổng Giáo Phận Seattle WA 

 
 
 
Để tiếp tục truyền thống từ năm trước (15-17/7/2013), năm nay, Liên Đoàn Tông Đồ 
Fatima cùng với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương thuộc Tổng Giáo Phận Seattle 
Washington sẽ tổ chức một cuộc tĩnh tâm "Fatima Lòng Thương Xót Chúa", thời điểm 
bao gồm tối Thứ Năm, tối Thứ Sáu và nguyên ngày Thứ Bảy (17-19/5/2014), tại Giáo 
Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Seattle. Xin TĐF các nơi cầu nguyện cho cuộc 
tĩnh tâm này, để LĐ TĐF TGP Seattle càng đi sâu vào chính cốt lõi của mình là Lòng 
Thương Xót Chúa trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cho hòa bình thế giới 
và phần rỗi các linh hồn. 
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(Cha TLH Đinh Công Huỳnh, Anh Chủ Tịch XLTV Huỳnh An Ninh và  

BCH LĐ TĐF TGP Seattle ngày họp 13/10/2006) 
 

 

Chủ đề: Fatima Lòng Thương Xót Chúa 

(GX CTTĐVN TGP Seattle WA 15-17/5/2014) 

 

Tối Thứ Năm:   

  

6 giờ - Thánh Lễ khai mạc (chung theo chương trình của giáo xứ) 

6:45 - Bữa nhẹ 

7:30 - Nhập cuộc 

7:45 - Đề tài 1 Fatima: Tiếng Hô Nửa Đêm của Lòng Thương Xót Chúa (Mt 25:1-13) 

8:45 - giải lao 

9:00 -  Đề tài 1 LTXC: "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao" 

(ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) 

10:00 - Dâng đêm và về nghỉ đêm 



Chủ Đề: Mẹ Thai Lời và Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới 

 19 

Tối Thứ Sáu:  

  

6 giờ - Thánh Lễ (chung theo chương trình của giáo xứ) 

6:45 - Bữa nhẹ 

7:30 - Dẫn nhập   

7:45 - Đề tài 2 Fatima: Thánh Thể - Nạn nhân tình ái của Lòng Thương Xót 

Chúa (Gioan 6:52-66) 

8:45 - giải lao 

9:00 -  Đề tài 2 LTXC: "Người tỏ lòng yêu thương họ cho đến cùng" (Gioan 13:1) 

10:00 - Dâng đêm và về nghỉ đêm 

 

Thứ Bảy: 

  

Sáng  

8:00 - Tập trung 

8:30 - Kinh Mân Côi 

9 giờ - Đề tài  3 Fatima: Tội Nhân - Khát Vọng khôn cùng của Lòng Thương Xót 

Chúa (Gioan 12:20-33) 

10 giờ - giải lao 

10:15 - Đề tài 3 LTXC: "Đôi bàn tay của Thày... cạnh sườn của Thày" (Gioan 20:27)  

11:15 - giải lao 

11:30 - Viếng Thánh Thể   

11:45 - Kinh Truyền Tin và bữa trưa 

  

Chiều  

12:45- Sinh hoạt 

1:00- Hội thảo về Fatima 

1:45 - giải lao 

2:00 - Đề tài  3 Fatima: Mầu Nhiệm Mân Côi - Tình Sử của Lòng Thương Xót 

Chúa (Philiphê 2:5-11) 

3:00 - Chuỗi Thương Xót  

3:30 - giải lao  

3:45 - Đề tài  4 LTXC: "Cha muốn con thực hiện việc hiến dâng bản thân con cho tội 

nhân" (Thánh Faustina - Nhật Ký 308)                 

4:45 - giải lao 

5:00 - Đề tài  3 Fatima: Trái Tim Vô Nhiễm - Điểm Hẹn của Lòng Thương Xót 

Chúa (Luca 2:22-35)  

6:00 - Thánh Lễ (chung theo chương trình của giáo xứ - tuyên hứa TĐF) 
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Tối 

7:00 - bữa tối 

7:45 - Đề tài  5 LTXC: "Cha sẽ làm phát ra một tia sáng từ Balan" (Thánh Faustina - 

Nhật Ký 1732) 

8:45 - giải lao 

9:00 - Đề tài 6 LTXC: "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!" (ĐTC 

GPII - Balan 17/8/2002) 

10:00 - Chầu Thánh Thể tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa (tuyên hứa TĐF) 

10:30 - Bế mạc 

 
 

 
 

(Tĩnh Tâm Fatima Lòng Thương Xót Chúa I – 2013) 
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Liên  Đoàn Tông  Đồ  Fatima  
TGP Galveston-Houston Texas 

 

SỰ HÌNH THÀNH LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA 

TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON 
 

  

Bài của Simon-Maria Huỳnh An Ninh 

Trích Đặc San 10 Năm Thành Lập Liên Đoàn Tông Đồ Fatima, TGP Galveston-Houston TX 

 

 

 

 

ông Đồ Fatima là một tổ chức cầu nguyện thế giới, nhằm mục đích phát huy ba 

Mệnh Lệnh Fatima. Khi nói đến ba Mệnh lệnh Fatima, có rất nhiều người, ngay 

cả một số người công giáo cũng không biết ba mệnh lệnh Fatima là gì và phát 

xuất từ đâu. Vậy trước khi nói đến sự hình thành Tông Đồ Fatima Giáo Phận 

Galveston-Houston, chúng tôi xin được mở một hoặc kép nơi đây để một phần được 

giải thích thêm tại sao có ba Mệnh Lệnh Fatima này.  

 

Nguyên vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại làng nhỏ bé nước Bồ Đào Nha, có tên là 

Fatima, trong lúc đang chăn cừu, ba trẻ là Lucia, Phanxico và Jacinto đã được Đức Mẹ 

hiện ra và cũng ngày 13 trong những tháng kể tiếp, Đức Mẹ hiện ra nhiều lần để nhắc 

nhở các em hãy truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima là: Cải Thiện Đời Sống, Tôn Sùng Mẫu 

Tâm và Lần Hạt Mân Côi.  

 

Và cũng từ đó, Ba Mệnh Lệnh Fatima đã được truyền bá đi khắp nơi trên thế giới. Số 

người tham gia truền bá ba Mệnh Lệnh Fatima mỗi ngày một thêm đông, và hiện nay 

đã có trên ba chục triệu đoàn viên tham gia vào tổ chức cầu nguyện này.  

 

Riêng tại giáo phận Galveston-Houston, trước khi nói đến việc thành lập Liên Đoàn 

Tông Đồ Fatima, chúng tôi xin được ngược lại một chúc thời gian để nói đến giai đoạn 

khai sinh Tông Đồ Fatima tại đây, từ đoàn đến liên đoàn.  

 

 

T 
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Đoàn TĐF Giáo Xứ Lộ Đức  

 

Nhân dịp nghỉ hè, 1989 tại California, một giáo dân lão thành tức cụ Trần Vương thuộc 

cộng đoàn Công giáo Việt Nam Saint Jerome, Houston (này là giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức) 

có gặp anh Nguyễn Văn Hoạt, một giáo dân trung niên, đã có công tái lập Tông đồ 

Fatima tại Hoa Kỳ, và được hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ chấp thuận cho sát nhập vào 

hệ thống tổ chức Tông Đồ Fatima toàn quốc còn gọi là Đạo Binh Xanh (Blue Army).  

 

Nhận một số tài liệu cần thiết từ nơi anh Hoạt, cụ mang về Houston, hy vọng sẽ được 

linh mục quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo St Jerome chấp thuận cho tổ chức phong 

trào này và lấy nơi đây làm thi điểm, nhưng không may cụ lâm trọng bệnh.  

 

Rất may, vào đầu năm 1990, có một vài anh em đến thăm cụ, và trong cuộc hàn huyên 

về Đức Mẹ, cụ vui mừng cho biết ý định của cụ, đồng thời chuyển ý định ấy đến những 

anh em nhiệt thành này. Chỉ sau độ mấy tháng, với sự chấp thuận của linh mục 

Dominic Trịnh Thế Huy quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Việt nam St Jerome, Tông 

Đồ Fatima có tên chính thức trong danh sách sinh hoat của cộng đoàn, kể từ ngày lễ 

Đức Mẹ Vô Nhiễm, tức ngày 8 tháng 12 năm 1990. Người điều khiển đoàn đầu tiên là 

anh Phan Đinh Nhân làm đoàn trưởng tiếp đến là anh Simon-Maria Huỳnh An Ninh và 

hiện nay là anh An-Tôn Nguyễn Thanh Tịnh . . .Sau vài năm, Phong trào này lan dần 

sang các giáo xứ, cộng đoàn lân cận khác.  

 

 

Đoàn TĐF Giáo Xứ Lavang  

 

Nhân chuyến Thánh Du Thánh Tượng Fatima đến viếng thăm giáo phận Galveston-

Houston, ngày 2 tháng 9 năm 1992, đoàn Tông Đồ Fatima Giáo xứ St Jerome, do sự móc 

nối của một vài cán bộ nòng cốt của Hoa kỳ, đã đứng ra tổ chức cuộc Thánh du vĩ đại 

này, và đã thành công một cách tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cũng nhân chuyến 

Thánh Du này cha cố Vinh Sơn Nguyễn hữu Dụ đã chính thức công bố cho thành lập 

đoàn, kể từ ngày nói trên, và người đầu tiên được đề cử làm đoàn trưởng là anh Giuse-

Maria Lương Ngọc Thanh, tiếp đến là chị Maria Madalena Nguyễn Kim Dung và hiện 

anh Giuse-Maria Lương Ngọc Thanh lại tái đắc cử.  

 

Có thể nơi đây là một đoàn rất vững mạnh nhờ ở tinh thần phục vụ của anh chị em 

trong đoàn. Điều đáng chú ý là mặc dầu với công việc bề bộn hằng ngày, anh chị em 

vẫn hy sinh ngày Chúa nhật đến từng gia đình để Tôn Vương Mẹ.  
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Đoàn TĐF Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể  

 

Sau khi thành lập đoàn TĐF Lavang, Số anh em cán bộ lại tiếp tục đặt trọng tâm vào 

việc phát triển đoàn Ngôi Lời, mà trước kia gọi là Notre Dame. Anh em đã được cha 

Gioan. Hoàng Minh Toản yểm trợ một cách đắt lực, cho phép anh em cán bộ hoạt động 

mạnh, đặc biệt nơi đây anh em đã móc nối được anh Phaolô-Maria Nguyễn Đăng Triệu 

là người đã bám vào Đức Mẹ khi còn ở trong tù cộng sản, và đã tận hiến cho Đức Mẹ 

khi còn trong tù, nên chẳng bao lâu đoàn TĐF Ngôi Lời được thành lập và phát triển 

một cách mạnh mẽ.  

 

Anh Phaolô-Maria Nguyễn Đăng Triệu là đoàn trưởng đầu tiên đã đem hết khả năng 

và tinh thần phục vụ một cách hăng say, nên chẳng bao lâu số đoàn viên mỗi ngày một 

thêm đông, đoàn đã đóng góp một cách rất tích cực trong các hoạt động của giáo xứ, có 

thể nói đây là một trong những đoàn nòng cốt của giáo xứ. Sau khi mãn nhiệm người 

được bầu để thay thế anh Phaolô-Maria Nguyễn Đăng Triệu là anh Nguyễn Quang 

Hưng.  

 

Cha Hoàng Minh Toản là linh hướng của đoàn, và hiện nay là Đức Ông Philip.Lê Xuân 

Thượng, Người mà chúng ta không quên được lòng ưu ái và sự nâng đỡ mà Ngài đã 

dành cho đoàn tại giáo xứ của Ngài cũng như cho liên đoàn trong việc tổ chức lễ bổn 

mạng liên đoàn vừa qua.  

 

 

Đoàn TĐF Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo  

 

Chúng ta hẳn không quên, trong một buổi sáng đẹp trời, đoàn binh Đức Mẹ gồm cả 

thảy hai mươi anh chị em, tháp tùng dưới bóng cờ Mẹ, đã đến gặp linh mục Phêrô. Chu 

Ngọc Thành là linh mục chánh xứ, và cũng là Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt nam 

thuộc giáo phận Galveston-Houston, sau khi cho phép phong trào được thành lập trong 

Cộng Đồng cùng với thư giới thiệu gởi đến các cha xứ và quản nhiệm, đã vui lòng nâng 

đỡ việc thành lập đoàn trong giáo xứ của Ngài.  

 

Sau 9 năm thành lập, đoàn đã sinh hoạt một cách mạnh mẽ, nhờ sự hoạt động một cách 

hăng say của BCH đoàn cũng như nhờ tinh thần dấn thân mà đoàn đã trở thành một 

trong những đoàn nòng cốt của giáo xứ. Dù rất bận rộn với công việc hằng ngày, nhưng 

đoàn vẫn giữ ngày 13 hằng tháng để rước Thánh Tượng Fatima đến từng gia đình để 

tôn vương. Đoàn trưởng tiên khởi là anh Gioan-Maria.Phạm Dũng và đương kim đoàn 

trưởng là chị Lucia-Maria Đỗ Mỹ Lộc.  
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Cha tuyên úy khởi đầu là cha Phêrô.Chu Ngọc Thành, sau khi về hưu vị linh mục kế 

tiếp là cha Trần Ngọc Huỳnh, và hiện nay là cha Gioan. Hoàng Minh Toản, nguyên là 

quản nhiệm Cộng đoàn Notre Dame. Chính Ngài đã kêu gọi và thúc đẩy nhiều người 

tham gia vào Phong trào, khi còn ở Notre Dame cũng như tại Giáo xứ các Thánh Tử 

Đạo.  

 

 

Đoàn TĐF Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima  

 

Nhân ngày Đức Mẹ Lavang Thánh Du tại Giáo phận Galveston-Houston, Cộng đoàn 

Fatima đã được vinh dự đón tiếp Thánh Tượng Mẹ, và cũng cơ hội này đoàn đã được 

thành lập một cách thật mau chóng ngoài ý nghỉ của mọi người. Khác với các đoàn 

khác, được thành lập do một số cán bộ nòng cốt, đến từng đoàn để thành lập khi chưa 

có BCH Liên đoàn. Riêng Đoàn TĐF thuộc Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima thì được may 

mắn hơn được khai sinh trước Thánh Tượng Mẹ Lavang Thánh Du đến thăm. Cộng 

đoàn phải chăng chính nhờ ở lòng sùng kính đặc biệt của Cộng đoàn này mà Đức Mẹ 

đã ban cho anh chị em một đặc ân, đó là cơ hội để phục vụ cho Mẹ.  

 

Vì vậy sau những ngày học hỏi về ba Mệnh Lệnh Fatima do chính Đức Mẹ truyền dạy 

tại Fatima, anh chị em đã hăng hái tham gia vào phong trào, so với đoàn đàn anh. Ngày 

đầu tiên, ngày 3 tháng 12 năm 2000, đã có 45 anh chị em đã xin tận hiến cho Đức Mẹ 

qua việc dâng mình và mang áo Đức Mẹ Camelo. Hằng năm đoàn chọn ngày 5 tháng 5 

là ngày lễ quan thầy của đoàn. Đoàn trưởng hiện nay là anh Micael-Maria Nguyễn Văn 

Hiểu, người đã được anh chị em tín nhiệm kể từ ngày thành lập đoàn đến nay. Một 

điểm son đáng ghi nhớ là hằng tuần vào chiều Chúa nhật anh chị em cung nghinh 

Tượng Mẹ đến từng gia gia đình để Tôn Vương Mẹ. Linh mục linh hướng hiện nay là 

cha Phêrô Hoàng Văn Thiên O.P.  

 

 

TỪ ĐOÀN ĐẾN LIÊN ĐOÀN  

 

Sau ba năm tích cực hoat động, kể từ năm 1990, nhiều đoàn đã được thành lập. Theo 

phương thức tổ chức TĐF thế giới, và cũng theo phương thức tổ chức các đoàn thể 

Công giáo tiến hành tại Giáo phận là qui tụ các đoàn thể cùng mang một danh xưng, 

theo một mục đích nhưng lại phải hoạt động riêng rẽ tại các Cộng đoàn và Giáo xứ, dựa 

vào một hệ thống tổ chức chung gọi là liên đoàn.  

 

Như vậy liên đoàn TĐF tại Giáo phận Galveston-Houston, được cái vinh dự là liên 

đoàn tiên phong trong Giáo phận này. Cũng cần nhắc lại là sau khi bốn đoàn gồm Lộ 

Đức, Lavang, Ngôi Lời, Các Thánh Tử Đạo được thành lập, thì BCH lâm thời được 
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thành hình tại nhà anh Simon-Maria.Huỳnh An Ninh sau buổi Tôn Vương gia đình, với 

sự hiện diện đông đủ BCH của bốn đoàn. Một buổi sinh hoạt bất thường để dưa ra 

nhận định rằng các đoàn TĐF trong Giáo phận đã được thành lập ba năm qua, nhưng 

đường lối hoạt động vẫn chưa thống nhất, nhất là việc tổ chức hành chánh, vì thế hầu 

hết những anh chị em tham dự buổi Tôn Vương đều đồng ý là phải thành lập BCH liên 

đoàn.  

 

Như vậy một BCH lâm thời đã được bầu lên với đại da số phiếu thuận và người đầu 

tiên được bầu làm liên đoàn trưởng lâm thời là anh Giuse-Maria Lương Ngọc Thanh. 

Để được hợp thức hóa BCH lâm thời này, một văn thư trình lên cha chủ tịch Cộng đồng 

Công giáo Việt nam thuộc Giáo phận Galveston-Houston, do các anh chị đoàn trưởng 

thuộc các đoàn Lộ Đức, Lavang, Ngôi Lời và Các Thánh Tử Đạo đồng ký tên để xin cha 

chủ tịch phê chuẩn cho phép thành lập Liên đoàn TĐF trong giáo phận. Sau khi duyệt 

xét đơn xin, và nhận thấy việc thành lập Liên đoàn TĐF là hợp lý và đáng khuyến khích 

nên Ngài đã phúc đáp bằng một văn thư chấp thuận cho thành lập và được phép công 

khai hoạt động trong Giáo phận kể từ ngày ký văn thư ,ngày 8 tháng 10 năm 1994.  

 

Tổ Chức Hành Chánh  

 

Liên đoàn có một vị linh hướng chung, quen gọi là Tổng Tuyên Úy Liên Đoàn. .Vị Tổng 

Tuyên Úy đầu tiên là cha cố Vinh Sơn Nguyễn Hữu Dụ, vì lý do sức khỏe sau một thời 

gian ngắn, Ngài về hưu, cha chủ tịch đề cử cha Anthony. Đào Quang Chính lên thay 

thế, vì quá bề bộn với công việc, nên cha chủ tịch Anthony Đào Quang Chính đã mời 

cha Đa-Minh Nguyễn Quang Thụy làm Tổng Linh Hướng Liên Đoàn cho đến nay.  

 

Liên Đoàn được điều khiển bởi BCH liên đoàn, đứng đầu là liên đoàn trưởng nhiệm kỳ 

hai năm và tối đa không quá hai nhiệm kỳ, Liên đoàn trưởng tiên khởi là anh Giuse-

Maria Lương Ngọc Thanh, sau giai đoạn lâm thời, anh Thanh được chánh thức bổ 

nhiệm bằng một văn thư do cha chủ tịch Phêrô.Chu Ngọc Thành ký. Sau khi mãn người 

được bầu để thay thế là anh Simon-Maria Huỳnh An Ninh, và sau hai năm mãn nhiệm 

theo nội quy, anh Phaolô-Maria.Lương Tấn Phú đã được sự tín nhiệm trao chức vụ Liên 

đoàn trưởng nhiệm kỳ 2002-2004.  

 

Kể từ ngày có liên đoàn mọi sinh hoạt thống nhất nhờ nội quy, được soạn thảo do một 

cuộc họp khoáng đại giửa BCH liên đoàn và xứ đoàn. Vì vậy, từ đó hai tháng một lần, 

BCH liên đoàn và xứ đoàn họp để giải quyết mọi vấn đề chung đồng thời hoạch định 

chương trình hoạt động cho những ngày tháng tới.  

 

Mỗi đoàn đều chọn ngày để mừng kính quan thầy của đoàn. Riêng liên đoàn đã chọn 

ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi làm ngày bổn mạng và được tổ chức trọng thể hằng năm 
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(ngày 8 tháng 10), và mỗi đoàn phụ trách tổ chức luân phiên. Liên đoàn có nhiệm vụ 

thông báo đến các xứ đoàn để tham dự đông đủ theo chương trình đã được ấn định. 

Ngoài ra,vào những ngày lễ đặc biệt được tổ chức tại các Giáo xứ, các đoàn đều được 

thông báo tham gia với danh nghĩa liên đoàn.  

 

Hoạt Động Ngoại Vi  

 

TĐF không phải là một tổ chức chính trị, cũng không phải là một tổ chức xã hội, nhưng 

có mục đích tổ chức theo tinh thần Kitô Giáo, cho nên bề ngoài không có gì là đáng kể.  

Chúng tôi luôn trung thành với lập trường cố hữu. Lập trường ấy không do ai đề ra, mà 

chính là của Đức Mẹ đã ban bố qua hai chị Lucia, Jacinto và anh Phanxico vào năm 

1917, và một trong ba vị ấy vẫn còn sống để làm nhân chứng cho lập trường này, đó là 

chị Lucia.  

 

Hướng đi để kiện vững lập trường, đạt tới mục đích của phong trào là thực thi sứ điệp 

của Đức Mẹ: CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG, TÔN SÙNG MẪU TÂM VÀ LẦN HẠT MÂN 

CÔI.  

 

Đây là ba điều kiện tiên quyết Đức Mẹ đã truyền rao cho nhân loại dể từ đó tai họa 

chiến tranh sẽ được chấm dứt và hòa bình chân chính được thể hiện trên khắp hoàn 

cầu. Bởi vậy, việc truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima là bổn phận của mỗi thành viên TĐF, 

nên khi gặp hoàn cảnh thích nghi, anh chị em đều chú trọng đến việc phát triển phong 

trào. Chúng tôi xin được trích bản tin tháng 4/1999 như sau.  

 

“Ngày 10/3/1991 mười anh chị em đại diện đoàn đi Palacios. Nhờ trung gian thầy phó tế Luân, 

đoàn đã được cha Quản nhiệm Phạm Đức Trịnh, ông chủ tịch HĐMV Cộng đoàn Đức Mẹ Lên 

Trời tiếp đón niềm nở trong tinh thần hết sức cởi mở và xây dựng. Cha Quản nhiệm rất tán 

thành có đoàn TĐF trong Cộng đoàn của Ngài, vì giáo dân ở đây rất tôn sùng Đức Mẹ. Ngài 

dành cho anh chị em một tiếng đồng hồ để trình bài về hoạt động của phong trào trước Cộng 

đoàn tại nhà nguyện họ đạo. Việc thành lập đoàn đang được thày phó tế, ông chủ tịch HĐMV và 

anh trưởng đoàn thanh niên với sự linh hướng của cha Quản nhiệm Phạm Đức Trịnh”.  

 

Hiện nay được biết đoàn TĐF Palacios đang hoạt động một cách mạnh mẽ, và cũng là 

đoàn nồng cốt của Cộng đoàn Palacios; sở dĩ không sát nhập vào liên đoàn Galveston-

Houston là vì Cộng đoàn Palacios trực thuộc Giáo phận Victoria.  Ngoài ra một số cán 

bộ nòng cốt cũng đã tiếp xúc với các đoàn bạn như Dallas, Oklahoma.  

 

Nhờ ở tinh thần phục vụ cao nên anh em đã tích cực hoạt động không ngừng để đạt 

mục đích theo ý Đức Mẹ mong muốn: Loài người phải biết ăn năn hối cải để đền bù tội 

lỗi đã xúc phạm đến Chúa và nhân loại sớm được hòa bình. 



 

CHIA SẺ 

SỐNG 

ĐẠO 
 
 
 
 

Mầu Nhiệm  
Kinh Mân Côi 

 
 
 

Bài 2 

 

Thứ I mùa vui: Thiên Thần truyền 

tin cho Đức Bà Maria. 
 

Chúng ta tìm hiểu sơ qua về làng 

NaZareth nơi Đức Mẹ đã sinh sống. 

 

Làng Nazareth nằm về tây nam biển hồ 

Galilê khoảng 35 cây số. Dân số thời Chúa 

Giêsu khoảng 500 nhân danh. Dân số hiện 

nay khoảng 65 ngàn nhân danh. Hầu hết 

là người Ả Rập Kitô giáo, còn lại là người 

Hồi Giáo. 

 

Nơi đây có một ngôi Thánh đường có tên 

là nhà thờ Truyền Tin. Ngôi Thánh đường 

đầu tiên được xây cất vào giữa thế kỷ thứ 
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4 đã bị người Hồi Giáo phá hủy vào thế 

kỷ thứ 7. 

 

Ngôi Thánh đường thứ 2 được xây dựng 

vào thời đại Thập Tự quân vào giữa thế 

kỷ 12 và 13 rồi lại bị phá hủy vào năm 

1260 trước Công Nguyên. 

 

Ngôi Thánh Đường thứ 3 được xây dựng 

lại vào năm 1969 và còn tồn tại cho tới 

ngày nay. Trong ngôi Thánh đường này 

có một bàn thờ nhỏ để ghi nhớ việc Thiên 

Chúa xuống làm người với hàng chữ bằng 

tiếng La Tinh Lời trở nên nhục thể (The 

Word became Flesh). Trên đường đi dến 

Thánh Đường này có một giếng nước và 

theo truyền thuyết thì giếng nước này là 

nơi Đức Mẹ đã từng đến đây lấy nước nên 

được gọi là giếng nước Maria (Mary well). 

 

Truyền Tin: 
 

Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai 

đến một thành xứ Galilêa tên là Nazareth, 

tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít, và 

tên trinh nữ là Maria. Vào nơi bà ở, thiên 

thần nói:’Vui lên, hỡi bà đầy ơn phúc! 

Chúa ở cùng bà. . . Và này, nơi lòng dạ, bà 

sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi 

tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn và 

được gọi là con Đấng Tối Cao. . . .Thánh 

thần sẽ đến trên bà, và quyền năng Đấng 

Tối Cao sẽ bao phủ trên bà”. Maria 

thưa:’Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành 

sự cho tôi theo lời Ngài”.(Luca 1:26-38 bản 

dịch của cha Nguyến Thế Thuấn-Dòng 

Chúa Cứu Thế) 

 

Đây là giây phút quan trọng khởi đầu 

công cuộc cứu chuộc của Con Đấng Tối 

Cao xuống thế làm người. Cuộc đời của 

trinh nữ Maria bắt đầu thay đổi từ sau 

tiếng Xin Vâng này. 

 

Sự sa ngã của Evà và Xin vâng của 

Maria: 
 

Theo Thánh Irenaesus thì việc bà Evà đã 

vấp ngã vì không vâng phục Chúa đã bị 

đánh bại bởi tiếng xin vâng của Đức 

Maria, do đó bà Evà đã bị trói buộc vì 

thiếu lòng tin thì ngược lại Đức trinh nữ 

Maria đã tháo gỡ ra vì đức tin vào quyền 

năng của Thiên Chúa. 

 

Evà đã đóng cửa Thiên đàng của con cháu 

thì ngược lại Đức Maria lại mở rộng cửa 

này (Lauds, office of the Virgin Mary). 

 

Thánh Giuse và Đức Maria: 
 

Một điểm cao của lịch sử cứu chuộc khi 

Thiên Chúa mặc khải tình yêu của Ngài 

cho nhân loại qua món quà tặng quý giá là 

LỜI. Đó là Con Đấng Tối Cao trong lòng 

trinh nữ Maria. Nhưng theo luật Maisen 

thì người con gái không chồng mà có thai 

thì sẽ bị ném đá cho chết :”Nếu một thiếu 

nữ đồng trinh đã đính hôn với một người, 

và một người khác gặp nó trong thành và 

đã nằm với nó, các ngươi sẽ điệu cả hai ra 

nơi cổng thành ấy mà ném đá cho chúng 

chết đi”(Đệ nhị luật 22:23). 

 

Thiên Chúa đã xếp đặt theo đường lối của 

Ngài. Đường lối của Thiên Chúa khác với 

đường lối của loài người. Khi Đức trinh 
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nữ thưa tiếng Xin Vâng đã không tùy 

thuộc vào lời đính hôn với Giuse. Do đó 

khi Giuse biết được bạn mình có thai nên 

đã âm thầm trốn đi: ”Maria đã đính hôn 

với Giuse, trước khi ông bà phối hợp cùng 

nhau thì xảy ra là bà đã có thai do tự 

Thánh Thần. Giuse chồng bà, vì là người 

công chính và không muốn tố giác bà, thì 

định âm thầm ly dị”. (Mat 1:18-19). 

 

Thánh Giuse là một người Do Thái, sống 

công chính, thánh thiện theo luật Maisen. 

Nhưng Ngài sẽ phá bỏ luật vì muốn sống 

theo Thánh ý Chúa: Sau khi ông quyết 

tâm như vậy, thì này: Thiên thần Chúa 

hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: 

“Giuse, con vua Đavít, chớ sợ lấy Maria 

vợ ông; thai sinh nơi bà là do tự Thánh 

Thần; bà sẽ sinh con, và ông sẽ đặt tên cho 

người con là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu 

dân Ngài khỏi tội lỗi”.(Mat 1:20-21). 

 

Vai trò làm cha của Giuse là do Thiên 

Chúa ban tặng. Ngài đã thực hành vai trò 

làm chồng và làm cha theo Thánh ý của 

Thiên Chúa: ”Chồng hãy yêu mến vợ, 

cũng như Đức Kitô yêu mến Hội Thánh, 

và đã phó nạp mình đi”. (Êphêsô 5:25). 

 

Ý Chúa muốn Giuse và Maria cần có 

nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc sống gia 

đình. 

 

Ý Chúa muốn vợ chồng cần có nhau và 

noi gương gia đình Thánh trong cuộc 

sống hàng ngày. 

 

Tôi đã sống như thế nào để giúp đỡ người 

bạn đời sống theo ý Chúa? 

 

Em xin chia sẻ với quý anh chị một câu 

chuyện về sống đạo: 

 

Chi Joan là một nhân viên làm trong nhà 

dưỡng lão. Chị làm việc 7 ngày mỗi tuần, 

mỗi ngày 10 tiếng. Do đó chị rất bận và 

mệt mỏi. Cách đây 3 năm chị xin gia nhập 

vào Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Lêgiô). Vì 

không có giờ đi công tác hằng tuần nên 

chị được cắt công tác thăm những người 

trong nhà dưỡng lão và giờ nghỉ của chị 

nơi chị làm việc. Chị đã thi hành công tác 

một cách tốt đẹp. Sau một thời gian, chị 

ngỏ ý muốn tụ tập những người Công 

Giáo lại trong một phòng đệ lần hạt Mân 

Côi. Sau đó chị xin với cha xứ cho phép 

chị được đưa Mình Thánh cho những 

người này. Công việc này đã thu hút được 

nhiều người đến lần hạt 3 lần mỗi tuần. 

trong những người tham dự đã có mấy 

người tâm sự với chị là họ là người Công 

Giáo từ khi còn nhỏ, lớn lên lấy chồng 

theo đạo khác nên không còn giữ đạo nữa, 

nay chồng chết đã lâu nên muốn quay về 

với Chúa. Chị đã phúc trình những công 

tác này và cha xứ đã đến giải tội cho 

những người này để họ được lãnh nhận Bí 

Tích Thánh Thể. Đặc biệt có một cựu mục 

sư Tin lành đã cũng đến lần hạt với mọi 

người nhiều tháng trời và ông đã quyết 

định theo đạo Công Giáo. 

 

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta 

cũng có thể làm việc theo Thánh Ý Chúa. 

 

 

Phó Tế Trần Văn Luận, 

TĐF Phó Ngoại Vụ Trung Ương 
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Người Khách …  

Nửa Đêm Về Sáng 
  
 

 

gày Thánh Mẫu XXVIII (1978-

2005) do Chi Dòng Đồng Công tổ 

chức vào thời khoảng 4-7/8/2005 

vẫn đông như mọi năm. Tuy nhiên, giống 

như năm ngoái, năm nay thời tiết cũng 

hơi đặc biệt. Năm ngoái, ba ngày chính, 

Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy có những 

trận mưa nửa đêm về sáng, làm cho nhiều 

người cảm thấy lạnh lẽo, không ngủ được, 

vì không ngờ khí hậu cần đến áo ấm khác 

với mọi năm đầy nóng bức.  

  

Năm nay, trời mưa nửa tiếng trước giờ 

khánh thành Đồi Canvê được dự trù theo 

chương trình vào 4 giờ 30 chiều. Thứ Sáu, 

trời mát như lưỡng lự muốn mưa mà 

không đành, giúp cho việc cử hành 

Đường Thánh Giá kính Lòng Thương Xót 

Chúa trong Năm Thánh Thể (10/2004-

2005) do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima 

TGP/LA, được thập phần thuận lợi; bằng 

không, với những bộ hóa trang nóng bức 

mặc suốt 6 tiếng liền (từ 11 giờ sáng tới 5 

giờ chiều), gặp trận mưa nhẹ như ngày 

hôm trước, các em sẽ bị cảm rất nặng vì 

mồ hôi tắm mưa, và nếu gặp trận mưa 

ngày hôm sau thì chắc chắc những em 

đóng những bộ đồ lính La Mã đầy những 

thứ kim loại sắt trên đầu (ở mũ) và thân (ở 

áo) nhất định sẽ khó lòng mà thoát được 

bị sét đánh. Thứ Bảy, vào lúc sau 5 giờ 

N 
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chiều một chút, sau vũ hoa dâng Mẹ mở 

đầu và ngay khi cuộc Cung Nghinh Mẹ 

được tiến hành, chưa kịp ra khỏi cổng thì 

trời đổ mưa tới tấp, kéo dài cả 1 tiếng rưỡi 

đồng hồ, có lúc nắng lên sáng ngời mà 

mưa vẫn cứ nặng hạt tuôn xuống, chớp 

vẫn cứ không ngừng tung tóe trên bầu 

trời, đến nỗi có 4 người bị sét đánh, trong 

đó có một người được trực thăng chở đi 

nhà thương, và cuộc cung nghinh Mẹ 

đành phải  bãi bỏ (lần thứ hai trong lịch sử 

Ngày Thánh Mẫu Missouri, lần đầu vào 

năm 1989, và cả hai lần đều trùng hợp với 

sự có mặt của ĐTGM Saint Louis ở 

Missouri). Tuy nhiên, Thánh Lễ Đại Trào 

vẫn tiếp tục đúng như dự định, chỉ sớm 

hơn 15 phút.  

  

Trận mưa tầm tã chiều tối Thứ Bảy này, 

còn hơn cả chiều Thứ Năm, đã làm cho 

các lều bán kỷ vật ngập lụt. Thế nhưng, 

sau Thánh Lễ Đại Trào, vào khoảng 9 giờ 

tối, các quán kỷ vật lại thay nhau mở ra để 

tiếp tục công việc gây quĩ của mình, vớt 

vát những giây phút cuối cùng của Ngày 

Thánh Mẫu 2005. Quầy kỷ vật của 

Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự 

Sống (www.tinmungsusong.org) cũng 

không ngoại lệ. Tuy nhiên, hai chúng tôi 

vừa bán vừa thu dọn, vì nghĩ rằng cũng 

chẳng được bao nhiêu nữa. Vào khoảng 12 

giờ đêm, khi gần thu xong mọi sự, sách vở 

cũng đã cho vào thùng gần hết, chỉ còn 

mấy loại sách khác nhau chưa kịp thu và 

một số CD vậy thôi, thì người khách cuối 

ngày xuất hiện, đứng lật lật mấy cuốn 

sách còn nằm trên bàn. Tôi nghĩ rằng chắc 

anh chàng chạc tam thập nhi lập này cũng 

chỉ đứng trong giây lát rồi đi, để chúng tôi 

thu cho xong, sau đó còn đi ăn đêm, ngủ 

nghỉ, sáng còn lên đường về cho kịp 

chương trình nghỉ hè sau đó. Ai ngờ đâu, 

chính vào giây phút ấy, trong ý định của 

Đấng Quan Phòng Thần Linh, tôi đã được 

gặp một người khách cuối ngày có tâm 

hồn nửa đêm về sáng. 

  

Đúng thế, câu truyện được mở đầu bằng 

câu hỏi của con người cho đến nay tôi vẫn 

chưa biết tên ấy:  

  

-  Nhà xuất bản này ở đâu vậy? 

  

Anh vừa hỏi vừa chỉ vào hai tác phẩm, đó 

là cuốn “Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Đời 

Đời”, một tác phẩm gồm có 33 bài giáo lý 

về Chúa Thánh Thần, và cuốn “Là Tất Cả 

Trong Mọi Sự”, một tác phẩm gồm 36 bài 

giáo lý về Chúa Cha, cả hai loạt bài giáo lý 

chủ đề về 2 Ngôi Thiên Chúa này đều của 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II do tôi 

tuyển dịch, và đều được nhà xuất bản, nơi 

được người khách cuối cùng của quán kỷ 

vật Tin Mừng Sự Sống này hỏi, phát hành 

cho tôi, một cuốn vào đầu năm 1998, Năm 

Kính Chúa Thánh Thần, và cuốn kia vào 

cuối năm 1998 này, để hướng về năm 

1999, Năm Kính Chúa Cha, tức vào giữa 

thời khoảng 3 năm Giáo Hội Hoàn Vũ 

đang sửa soạn gần để long trọng Mừng 

Đại Năm Thánh 2000. Tôi đã thành thực 

cho người khách về khuya này biết nơi 

chốn của nhà xuất bản. Đâu ngờ, sau đó, 

tôi đã nghe anh ta cho biết rằng anh cảm 

thấy “không có cảm tình” với nhà xuất 

bản này. Chưa kịp hỏi lý do tại sao thì anh 

ta đã bày tỏ cho biết rằng anh ta đã đọc 

một cuốn sách của nhà xuất bản ấy, cuốn 

sách mang tựa đề “Chân Dung Đức Kitô”, 

http://www.tinmungsusong.org/
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và anh ta thấy rằng tác giả cuốn sách này 

đã không công nhận phép bánh hóa ra 

nhiều của Chúa Kitô, ở chỗ, tác giả cho 

rằng, thực phẩm được Phúc Âm cho là 

bánh hóa ra nhiều ấy là của dân mang 

theo bỏ ra ăn mà thôi.  

  

Thật ra tôi chưa hề đọc tác phẩm này, 

nhưng biết ai viết, và vì thế cũng không lạ 

gì chi tiết được người độc giả trẻ trung ấy 

đặt ra. Tuy nhiên, tôi đã không đả động gì 

tới nội dung hay tác giả của cuốn sách, mà 

chỉ nói tổng quát đến vấn đề phép in của 

giáo quyền thôi. Tôi cho người khách cuối 

cùng này biết rằng, theo Giáo Luật mới thì 

vấn đề kiểm duyệt sách vở không còn 

ngặt như trước nữa. Có những cuốn sách 

buộc phải kiểm duyệt, như những loại 

sách dịch về Thánh Kinh, Phụng Vụ, Giáo 

Lý hoặc các thứ sách giáo khoa về tín lý 

thần học v.v. Ngoài ra, những loại sách 

khác về tu đức hay suy tư thần học, như 

cuốn sách được anh ta đề cập tới, không 

buộc phải kiểm duyệt nữa, vì dù sao cũng 

là những nhận thức cá nhân thôi, tuy 

nhiên, nếu có gì trục trặc, giáo quyền vẫn 

can thiệp thẳng tay. Vả lại, thành phần 

độc giả tìm đọc những loại sách này, nhất 

là thành phần độc giả Việt Nam, cũng 

hiếm thấy và cần phải có kiến thức, 

“chẳng hạn như trường hợp của anh”, nên 

cũng dễ thấy được đâu là vấn đề cần phải 

lưu ý. 

  

Sau khi nghe tôi đối đáp như thế, anh đã 

lấy hai tác phẩm dịch thuật trên đây của 

tôi, được phát hành bởi nhà xuất bản anh 

vốn không có cảm tình, xếp vào một chỗ. 

Thấy anh muốn mua hai cuốn đó, tôi liền 

mời anh mua cặp tác phẩm về nhị vị Giáo 

Hoàng, đó là cuốn “Đức Gioan Phaolô II: 

Sống là Chúa Kitô – Chết là Vinh Thắng!” 

(267 trang), và cuốn “Giáo Hoàng Biến 

Đức XVI: Vị Giáo Hoàng của Hiệp Nhất 

Kitô Giáo và cho Một Tân Âu Châu” (236 

trang), hai cuốn sách mà chính tôi cũng 

không ngờ đã hoàn tất quá nhanh như 

thế, ngay trong Tháng Tư 2005 (ngày 30), 

thời điểm qua đời của vị cố giáo hoàng 

vào đầu tháng (2/4), và cũng là thời điểm 

được tuyển bầu của đức tân giáo hoàng 

vào giữa tháng (19/4), và đã được phát 

hành vào ngày 13/5//2005. Tuy nhiên, 

người khách cuối cùng của chúng tôi 

trong Ngày Thánh Mẫu 2005 không bao 

giờ quen được này đã bất ngờ đặt vấn đề 

liên quan đến đức cố giáo hoàng Gioan 

Phaolô II. Theo anh ta thì hiện tượng quá 

nổi nang của vị giáo hoàng này có thể làm 

lu mờ đi vị trí của Giáo Hội, vì người ta 

chỉ chú ý tới con người của vị giáo hoàng 

này mà thôi. Nghe thấy thế, tôi liền vừa 

vào hùa với anh vừa nhờ đó kéo anh ra 

khỏi tâm tưởng hết sức nguy hại của anh 

như sau: 

  

-  Vấn đề anh đặt ra cũng giống như 

vấn đề một số người vẫn đặt ra liên 

quan đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 

Những người ấy đặt vấn đề là tại sao 

chỉ cầu nguyện với Chúa Giêsu hay chỉ 

tập trung vào Chúa Giêsu thôi, mà 

không lưu ý mấy tới Chúa Cha và Chúa 

Thánh Thần? Hay tại sao cứ phải lần 

hạt Mân Côi vì kinh này chú trọng tới 

Đức Mẹ hơn là Chúa Kitô? Thế nhưng, 

vấn đề không phải như vậy. Trước hết, 

về vấn đề Chúa Giêsu nổi nhất trong Ba 
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Ngôi, chúng ta không nên đặt vấn đề kỳ 

thị như thế, bằng không, chúng ta cho 

rằng Ba Ngôi không phải là một Thiên 

Chúa chân thật duy nhất; vì một khi 

chúng ta đến với Chúa Giêsu là chúng 

ta đến với Chúa Cha, bởi Chúa Giêsu 

đã khẳng định rằng “không ai đến được 

với Cha mà không qua Thày” (Jn 14:6), 

và “Cha Tôi và Tôi là một” (Jn 10:30), 

và việc chúng ta đến được với Chúa 

Giêsu là do Thánh Thần làm trong 

chúng ta, như Thánh Phaolô Tông Đồ 

đã khẳng định: “Nếu không có Thánh 

Thần, không ai có thể nói Chúa Giêsu là 

Chúa” (1Cor 12:3), và “ai không có 

Thần Linh của Chúa Kitô thì không 

thuộc về Đức Kitô” (Rm 8:9). Sau nữa, 

về vấn đề Kinh Mân Côi chú trọng tới 

Mẹ Maria hơn là Chúa Kitô, nếu chúng 

ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của Kinh 

Mân Côi chúng ta sẽ không đặt vấn đề 

như thế. Bởi vì, Kinh Mân Côi có hai 

phần, khẩu nguyện (được ví như thân 

xác) và tâm nguyện (được ví như linh 

hồn): khẩu nguyện chính yếu là Kinh 

Kính Mừng, và tâm nguyện chính yếu 

là Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Thân xác chỉ 

là một tử thi nếu không có linh hồn thế 

nào thì cầu Kinh Mân Côi mà không 

suy ngắm Mầu Nhiệm Chúa Kitô cũng 

thế. Chúng ta đọc kinh “Kính Mừng” 

là chúng ta chúc tụng Mẹ Maria “đầy 

ơn phúc”, nhưng Mẹ đầy ơn phúc 

chẳng những vì Mẹ được “Thiên Chúa 

ở cùng”, tức được Ngài thương yêu 

trên hết mọi tạo vật, mà còn vì Mẹ đã 

tin (xem Lk 1:45), đã nghe và giữ Lời 

Chúa (xem Lk 11:28). Bởi thế, mỗi lần 

chúng ta đọc Kinh Kính Mừng là 

chúng ta cùng với Mẹ Maria tuyên 

xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô, 

chẳng hạn tin rằng thai nhi trong lòng 

Mẹ (Mầu Nhiệm Vui thứ nhất và hai) 

hay hài nhi trong máng cỏ (Mầu Nhiệm 

Vui thứ ba) chính là Vị Thiên Chúa hóa 

thân làm người, nhất là tin rằng nhân 

vật Giêsu Nazarét bị khổ nạn và tử giá 

(Mầu Nhiệm Thương) chính là Con 

Thiên Chúa v.v. Đó là lý do Đức Gioan 

Phaolô II đã định nghĩa việc lần hạt 

Mân Côi là cùng với Mẹ Maria chiêm 

ngắm dung nhan Chúa Kitô.  
 

Chắc thấm thía những điều tôi chia sẻ, 

người khách cuối cùng này chẳng những 

lấy hai cuốn sách về nhị vị giáo hoàng 

được tôi giới thiệu chồng lên hai cuốn 

sách trước, tỏ ý sẽ mua cả 4 cuốn ấy, mà 

còn bắt đầu từ từ hé mở cho tôi thấy tâm 

hồn nửa đêm về sáng của anh. Anh tâm 

sự với tôi rằng anh rất muốn đến với 

Chúa, bằng việc cầu nguyện và đọc sách 

thiêng liêng hằng ngày, nhưng hình như 

càng muốn đến gần Chúa thì càng bị cám 

dỗ, nhất là về đức trong sạch, trong khi 

đọc kinh. Tôi vừa tỏ ra thông cảm vừa 

phấn khích anh như thế này. “Ai khao 

khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì 

chưng sẽ được no thỏa vậy”. Việc anh tiếp 

tục cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng 

mỗi ngày là việc anh tỏ ra khao khát 
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Chúa, tìm kiếm Chúa và muốn đến với 

Chúa, nhất là trong lúc anh bị cám dỗ mà 

vẫn không bỏ lại càng chứng tỏ cái thực 

tình thành tâm của anh, chắc chắn Chúa sẽ 

làm cho anh được mãn nguyện. Nguyên 

việc anh còn trung thành cầu nguyện và 

đọc sách thiêng liêng cho tới nay cũng là 

ơn Chúa ban cho anh…  

  

Tôi chưa nói hết lời thì anh tiết lộ thêm về 

chước cám dỗ anh chịu đựng càng ngày 

càng kinh khủng là chừng nào. Anh nói, 

trước đây, nhìn một người nữ, anh chỉ bị 

thu hút bởi nhan sắc của họ mà thôi; 

nhưng gần đây, nhìn họ, anh còn thấy 

được tất cả thân xác của họ nữa. Lần này, 

càng thông cảm với anh, tôi cảm thấy cần 

phải nâng đỡ tâm hồn nửa đêm về sáng 

này bằng một dụ ngôn của Chúa Giêsu, 

rất thích hợp với tình trạng tâm hồn của 

anh, đó là dụ ngôn thần ô uế xuất nhập 

tâm hồn con người ta (xem Lk 11:24-26)). 

Tôi nói với người khách cuối cùng đã tâm 

sự với tôi hơn nửa tiếng này rằng: 

  

-  Ma quỉ không dễ dàng buông tha con 

mồi của mình đâu. Tâm trạng của anh 

làm tôi nhớ đến dụ ngôn Chúa Giêsu 

nói về tình trạng thần ô uế ra khỏi con 

người kia, nó đi lang thang trong hoang 

địa, không tìm được chỗ của mình, nó 

liền quay về với con người hắn đã bỏ đi 

ấy, thấy ngôi nhà tượng trưng cho tâm 

hồn của con người ấy đã đuợc dọn dẹp 

gọn ghẽ và sạch sẽ, nó liền đi rủ thêm 7 

tên quỉ khác còn dữ hơn nó về ngôi nhà 

ấy và làm cho ngôi nhà ấy trở thành tệ 

hơn trước nữa. Tâm hồn của anh hiện 

nay cũng thế, tôi nghĩ, anh càng khao 

khát Chúa, càng dọn dẹp tâm hồn của 

anh cho gọn ghẽ và sạch sẽ, bằng cách 

xa lìa chúng và sống đạo đức hơn, thì 

thần ô uế là các tính mê nết xấu trước 

đây của anh lại càng lộ mặt và vùng 

vẫy, nếu anh mạnh tay thì cái vùng vẫy 

của chúng sẽ là cử chỉ giẫy chết,  bằng 

không, nếu anh hoảng sợ bỏ chạy thì cái 

vùng vẫy đó là một cuộc cách mạng vô 

cùng nguy hiểm và sẽ làm cho tâm hồn 

của anh trở nên tệ hại hơn trước nữa, 

đúng như lời Chúa Giêsu khẳng định. 

Có tâm hồn ở vào trường hợp như anh 

còn bị cám dỗ cả về đức trong sạch với 

chính Đức Mẹ nữa kìa… 

  

-  Đúng thế, (người khách cuối cùng vào 

lúc nửa đêm về sáng của tôi ấy chặn lời 

tôi). Có một lần em lau chùi tượng ảnh 

Đức Mẹ, em đã bị cám dỗ như thế, đến 

nỗi em không dám rước lễ nữa.  

  

-  Dầu sao đó cũng chỉ là chước cám dỗ 

thôi chứ chưa phải là tội lỗi. Nếu anh 

cương quyết chống trả, anh chẳng 

những không phạm tội mà còn lập công 

nữa là đằng khác. Cứ bám lấy Đức Mẹ. 

Trong bữa tiệc cưới Cana, đôi tân hôn 

và chủ tiệc không hề biết mình rơi vào 

tình trạng thiếu rượu, thế mà, Mẹ cũng 

đã tự động giải quyết tất cả mọi sự cho 

họ cách tốt đẹp. Nếu chỉ cần có sự hiện 
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diện của Mẹ thì Mẹ sẽ làm việc của Mẹ 

như thế, thì việc chúng ta chạy đến kêu 

cầu Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng 

ta được thoát khỏi chước cám dỗ và 

sống đẹp lòng Chúa, chẳng nhẽ Mẹ lại 

bỏ rơi chúng ta hay sao? 

  

-  Rất tiếc không có nhiều giờ tâm sự 

với anh, (vừa nói anh ta vừa giơ tay ra bắt 

lấy tay tôi một cách thân tình), bằng 

không chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm 

tới sáng. Thật là một cuộc chia sẻ rất 

hay và hữu ích…  
  

Nói xong, người khách cuối cùng này đòi 

mua tất cả các thứ sách khác tôi đã bỏ vào 

thùng sách, tổng cộng gần 20 cuốn, kể cả 

hai bộ CD, một về Kinh Mân Côi (2 CD) 

được Chương Trình Phát Thanh Tin 

Mừng Sự Sống thực hiện và phát hành 

cuối năm Mân Côi (10/2002-2003), và một 

về Lòng Thương Xót Chúa (3CD) cũng do 

nhóm anh chị em chủ trương Chương 

Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thực 

hiện và phát hành trong Năm Thánh Thể 

(10/2004-2005). Tôi nói với người khách 

cuối cùng có tâm hồn nữa đêm về sáng 

này rằng nếu sau này có cần liên lạc với 

nhau thì cứ theo địa chỉ email ở trong hai 

bộ CD ấy. Nhưng anh đã cho biết cả 4 

tháng nay anh đã không xem TV và vào 

Internet. Thì ra, theo tôi, để chống trả với 

chước cám dỗ về tình dục, tâm hồn nửa 

đêm về sáng của người khách cuối cùng 

này đã từ bỏ cả những phương tiện truyền 

thông hiện đại nhất… Anh quả thực đã 

thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu 

khuyên dạy: “Nếu mắt phải của các con 

gây rắc rối cho các con thì hãy móc nó đi! 

Thà mất một phần thể còn hơn đầy đủ mà 

lại bị quẳng vào hỏa ngục” (Mt 5:29). 

  

Khi người khách cuối cùng này đã rời 

quán kỷ vật của Chương Trình Phát 

Thanh Tin Mừng Sự Sống của chúng tôi 

lúc đồng hồ chỉ 1 giờ sáng Chúa Nhật 

7/8/2005, ngày Giáo Hội long trọng cử 

hành Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa 

Kitô hằng tuần. Xin cùng với Mẹ Maria 

“ngợi khen” Chúa đã làm những việc lạ 

lùng nơi các tâm hồn (xem Lk 1:46,49), 

như Ngài đã đưa tâm hồn của người 

khách nửa đêm về sáng của tôi trong 

Ngày Thánh Mẫu 2005 “đi từ tối tăm ra 

ánh sáng lạ lùng” (1Pt. 2:9). 

  

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

   



 

Người Công Giáo cần phải yêu 

mến Mẹ Maria nhiều hơn nữa 

Ông Scott Hahn, vốn là một mục sư thuộc 

giáo phái Tin lành Presbyterian, sau khi trở lại 

với Giáo Hội Công Giáo, đã lên tiếng về 

Thánh Mẫu, một yếu tố chẳng những vẫn bị 

anh em Tin Lành chống đối mà còn bị cả con 

cái thuộc thành phần trí thức của Giáo Hội 

Công Giáo, thậm chí trong hàng giáo sĩ, cũng 

cảm thấy dị ứng và áy náy về vấn đề đại kết 

nếu có dính dáng đến Thánh Mẫu. Vị học giả 

này hoàn toàn phản đối quan niệm cho rằng 

người Công Giáo tôn kính Mẹ Maria là lệch 

lạc khỏi Thiên Chúa.  

Vấn     Tại sao ông nói rằng người Công 

Giáo cần phải yêu mến Mẹ Maria nhiều 

hơn nữa? 

Đáp     Vì Thiên Chúa đã yêu mến Mẹ như 

vậy! Ngài muốn chúng ta yêu mến Mẹ 

nhiều như Ngài yêu mến Mẹ. Vào giây 

phút truyền tin, thiên thần Gabiên đã nói 

tiên tri là tất cả mọi thế hệ sẽ khen Mẹ 

Maria diễm phúc. Ở thế hệ chúng ta đây, 

chúng ta cần phải làm trọn lời tiên tri này. 

Chúng ta cần gọi Mẹ diễm phúc. Chúng ta 

cần tôn vinh Mẹ, xin lập lại, vì Thiên Chúa 

đã yêu mến Mẹ. Chính Chúa Giêsu, là một 

người Do Thái thành tín, đã giữ Điều Răn 

Thứ Bốn và đã tôn kính người mẹ của 

mình. Vì Chúa Kitô là người anh của 

chúng ta nên Mẹ là mẹ cả của chúng ta 

nữa. Thật vậy, ở cuối Phúc Âm Thánh 

Gioan, Chúa Giêsu đã đặt mẹ làm mẹ của 

tất cả mọi người môn đệ thân yêu chúng 

ta đây. Bởi thế chúng ta có nhiệm vụ phải 

tôn kính Mẹ. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử 
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thánh kinh của dân Do Thái xưa, chúng ta 

sẽ khám phá ra rằng thành phần Dân 

Tuyển Chọn này chẳng những tôn kính vị 

vua của mình mà còn cả mẹ của vua nữa. 

Vai trò “gebirah” vương mẫu này đã ăn 

sâu vào lòng cảm mến của dân Do Thái. 

Các Vị Thánh Ký đã thực sự nhận thấy 

yếu tố ấy. Chúng ta thấy người mẹ của 

Con Vua Đavít đã được phác tả cũng một 

cách thức như vậy trong sách Khải Huyền 

ở Đoạn 12. Ở Đoạn này, Mẹ đã được đội 

triều thiên 12 ngôi sao, tiêu biểu cho 12 chi 

họ Do Thái. Quí vị thấy không, các vị 

trước tác Tân Ước đã thận trọng tỏ cho 

chúng ta thấy vị trí quan trọng của Mẹ 

Maria trong Nước Chúa, cũng như cho 

chúng ta biết chúng ta phải yêu mến và 

tôn kính Mẹ ra sao. Trong cuộc đời của 

mình, tôi đã thấy được Người Mẹ Diễm 

Phúc này thực là một vị chuyển cầu thế 

lực, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana. Tại 

sao chúng ta cần phải yêu mến Mẹ Maria 

hơn nữa? Là vì ân sủng của Thiên Chúa – 

Mẹ phản ảnh ân sủng! Là vì Lời Chúa – 

Mẹ dạy Lời này! Và vì Mẹ là tuyệt phẩm 

của Thiên Chúa. Các cuốn Sách Thánh cho 

thấy quá nhiều lý do để yêu mến Mẹ, tôi 

không thể liệt kê chúng trong một chỗ quá 

hạn hẹp này.  

Vấn     Đâu là những chống đối chính yếu 

mà những người ngoài Công Giáo tỏ ra 

đối với tín lý và lòng tôn sùng Thánh 

Mẫu? 

Đáp     Một số người ngoài Công Giáo tin 

rằng khi tôn kính Mẹ Maria là chúng ta lạc 

xa Thiên Chúa một cách nào đó. Chúng ta 

đâu có như vậy. Những thứ vinh hiển 

chúng ta tôn kính nơi Mẹ chẳng qua chỉ là 

những gì mẹ phản ánh vinh quang của 

Thiên Chúa thôi. Thánh Bonaventura đã 

đặt vấn đề rất hay khi thánh nhân nói 

rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả 

mọi sự không phải là để tăng thêm vinh 

hiển cho Ngài, mà là để chiếu giải vinh 

hiển và chia sẽ vinh hiển. Tình trạng vô tội 

của Mẹ Maria tự nó là ân sủng Thiên 

Chúa ban cho. Thánh Âu-Quốc-Tinh đã 

nói: Khi Thiên Chúa tưởng thưởng công 

lao của chúng ta thì chẳng qua là Ngài tôn 

vinh việc Ngài làm nơi chúng ta. Khi 

Thiên Chúa tôn vinh vị trinh nữ thấp hèn 

Nazarét là Ngài tôn vinh đệ nhất tạo vật 

của Ngài vậy. Khi chúng ta tôn kính Mẹ 

Maria là chúng ta nhận biết công việc của 

Thiên Chúa, và chúng ta chúc tụng Ngài.  

Những chống đối khác liên quan đến tín 

điều hoài thai vô nhiễm nguyên tội, tín 

điều Mẹ Maria không có tội từ giây phút 

đầu tiên của cuộc sống Mẹ. Họ cho rằng 

nếu quả thực như vậy thì Mẹ không cần vị 

cứu chuộc, không cần Chúa Giêsu. Thế 

nhưng, điều này không đúng. Việc hoài 

thai vô nhiễm tội của Mẹ Maria tự nó là 

hoa trái của việc Chúa Giêsu cứu chuộc. 

Cho dù hôm nay đây, chúng ta thấy rằng 

Chúa Kitô cứu người này bằng việc giải 

phóng và người kia bằng việc gìn giữ – 

người bỏ đời sống tội lỗi trở về, người 

được gìn giữ cho khỏi sống tội lỗi bằng 

việc làm ngay thẳng tốt lành của họ. Mẹ 

Maria được gìn giữ bằng một ân sủng 

chuyện biệt. Quí vị thấy đó, Mẹ Maria lệ 

thuộc vào Thiên Chúa hết mọi sự. Như 

Mẹ đã tự nhận mình là tỳ nữ của Ngài.  

 

Một số người hết sức làm cho dân chúng 

hiểu lầm khi tìm cách cho rằng những 
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người Công Giáo đã biến Đức Trinh Nữ 

thành một vị nữ chúa. Thế nhưng, đây là 

một bày tạo đáng ghê tởm. Khi chúng ta 

tôn vinh Mẹ Maria vượt trên bản thân tội 

lỗi của mình là chúng ta nhìn nhận rằng 

Mẹ giống như chúng ta hơn là giống như 

Thiên Chúa. Mẹ vẫn là một tạo vật, cho dù 

là một tạo vật tuyệt diệu nhất. Đích thân 

Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ cho chúng ta 

thấy được cái cao trọng của bản tính nhân 

loại chúng ta cũng như cái cao cả hoàn 

toàn siêu việt của ân sủng thần linh.  

Ngay cả những vị cải cách Thệ Phản ban 

đầu cũng không bao giờ hoàn toàn phủ 

nhận những tín điều về Thánh Mẫu. 

Chẳng hạn, Luthêrô và Calvin đã tin 

tưởng vào tình trạng trọn đời đồng trinh 

của Mẹ Maria. Luthêrô thậm chí còn tin 

Mẹ Mông Triệu và Vô Nhiễm Thai cả mấy 

thế kỷ trước khi Giáo Hội long trọng công 

bố hai tín điều này nữa kìa. Mãi cho đến 

những thế hệ sau này Kitô hữu mới tiến 

đến chỗ phủ nhận quá trớn như vậy về vị 

thế của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ mà 

thôi. 

Vấn     Mẹ Maria giúp cho chúng ta hiểu 

được mầu nhiệm Giáng Sinh ra sao? 

Đáp     Thật vậy, chúng ta không thể nào 

nghĩ được rằng có truyện Giáng Sinh mà 

không có Mẹ. Việc Mẹ ưng thuận, lời Mẹ 

“xin vâng”, đã làm cho ngày đó xẩy ra. 

Khi Thiên Chúa hóa thân làm người thì 

Ngài được hạ sinh bởi một phụ nữ, được 

sinh ra theo lề luật. Chúa Kitô là cốt lõi 

của Giáng Sinh, thế nhưng Người không 

muốn một mình giữ vai trò trọng yếu này. 

Là một thơ nhi, Người cần phải có một 

người mẹ để ôm ẵm Người. Nếu chúng ta 

quyết tâm khinh thường người mẹ thì 

chúng ta cũng không thể nào thấy được 

Người Con. Trong những câu truyện dẫn 

tới Giáng Sinh, chúng ta gặp gỡ Mẹ Maria 

như là người môn đệ gương mẫu. Thiên 

Chúa đã thấy được lòng khiêm nhượng 

không hề chống cưỡng của Mẹ nên chúng 

ta phải bắt chước Mẹ. Thiên Chúa đã ban 

cho Mẹ quyền yêu mến Con của Ngài như 

Người đáng được yêu. Nên chúng ta cũng 

phải bắt chước Mẹ ở cả chỗ này nữa. Mẹ 

Maria giúp chúng ta hiểu biết mầu nhiệm 

Giáng Sinh vì Mẹ đã đón nhận một Cuộc 

Giáng Sinh cao cả nhất chưa từng xẩy ra, 

và Mẹ đã trao tặng Cuộc Giáng Sinh này 

cho thế giới, như chúng ta cũng phải trao 

tặng như thế vậy. 

Vấn     Tại sao hầu hết các người trở lại 

Công Giáo quí vị lại có một lòng tôn sùng 

tha thiết với Đức Trinh Nữ như thế? 

Đáp     Tôi chỉ có thể nói với tư cách cá 

nhân thôi. Tôi khám phá ra Giáo Hội 

Công Giáo chẳng những như là gia đình 

của Thiên Chúa mà còn là gia đình của tôi 

nữa. Mẹ Maria chẳng những là Mẹ của 

Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của tôi nữa. Đó 

là một khám phá tuyệt vời quá trẻ trong 

cuộc đời của tôi. Có lẽ vì thế mà chúng tôi 

đang bù đắp lại thời gian mất mát kia! 

Cũng có thể là vì chúng tôi đặc biệt tha 

thiết với những thực hành chuyên biệt đối 

với đức tin Kitô giáo ngày xưa, những 

thực hành chúng tôi đã mất đi trong thời 

gian sinh trưởng của mình. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển 

dịch từ Zenit ngày 25/12/2002) 



                           

GIÁO HỘI HIỆN THẾ 
 

 

Đặc Trách: TĐF Đinh Đông Phương, 

Nguyên Liên Đoàn Trưởng LĐ TĐF TGP Seattle WA  
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ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO viếng thăm Nam Hàn vào tháng 8 năm 

2014  
 

Hôm thứ hai 10/3/2014 Tòa Thánh Vatican loan báo Đức Thánh Cha Phanxico sẽ viếng 

thăm Nam Hàn vào trung tuần tháng 8 năm 2014 để tham dự ngày giới trẻ Á Châu và 

chủ tọa lễ phong Chân Phước cho 124 vị tử đạo của quốc gia này. 

 

Chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài từ ngày 14 đên 18 tháng 8. 

Đây là chuyến công du hải ngọai thứ hai trong năm nay, chuyến tông du thứ nhất khi 

ngài thăm Jordan, Do Thái và lãnh thổ Palestin vào tháng 5/2014. 

 

Cách nay 25 năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolo 2 đã đến Nam Hàn để phong thánh cho 

103 vị tử đạo Nam Hàn. 

 

Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn trích lời Đức Giám Mục Peter Kang-U-il, chủ 

tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha 

Phanxico sẽ giúp mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. 

 

 

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 15 thành viên của Hội Đồng Kinh Tề Tòa 

Thánh. 
 

Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm 15 thành viên của Hội Đồng Kinh Tế Tòa Thánh, 

là một cơ quan mới được thành lập theo tự sắc Fidelis et Dispensator Prudens (Quản lý 

Trung tín và Khôn ngoan) được công bố ngày 24/2/2014 vừa qua. Hội Đồng Kinh Tế 

Tòa Thánh được giao phó nhiệm vụ Giám sát việc Quản lý kinh tế và các hoạt động 

hành chính và tài chính của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và của quốc gia 

Vatican. 

 

Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm  Đức Hồng Y Francis HAS Reinhard Marx của Tổng Giáo 

Phận Munich và Freising, Đức quốc, là điều phối viên của Hội Đồng. Đức Hồng Y 

Marx, ngài mới được  đắc cử Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức Quốc, là một trong số 

8 Hồng Y của Hội Đồng Tư Vấn giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo Hội 

Hoàn Vũ và cải cách Giáo triều Roma. Bên cạnh đó Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 7 

giáo dân nữa là thành viên của Hội Đồng  

 

Hội Đồng Kinh Tế Tòa Thánh có liên hệ với Bộ Kinh Tế mới được thành lập, nhưng có 

nhiệm vụ khác hẳn. Bộ Kinh Tế do Đức Hồng Y George Pell phụ trách có nhiệm vu 
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thanh tra, giám sát về mặt kinh tế các chính sách, các thủ tục và các tài nguyên, nhân lực 

của các cơ quan trung ương Tòa Thánh và của các cơ quan có liên hệ với Tòa Thánh. 

 

 

GIÁO DÂN PHẢI LÀ TRỌNG TÂM SỨ VỤ CỦA GIÁO HỘI. 

 

Ngày 7-3-2014 Đức Thánh Cha Phanxico đã trao một thông điệp cho các tham dự viên 

của Hội Nghị Về Giáo Dân đang diễn ra tại Roma. Ngài thúc gịuc việc đưa người nghèo 

vào các chương trình nghị sự và các phong trào Giáo Dân cần liên kết với các giáo xứ 

địa phương của họ. Trong thông điệp Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lời dạy của Công 

Đồng Vatican 2 và nhấn mạnh rằng: “ Anh Chị Em Giáo Dân, bởi phép rửa, là nhân vật 

chính trong việc Phúc Âm Hóa và thăng tiến con người “. 

 

“Được hội nhập vào Giáo Hội, mỗi thành viên của Dân Chúa không thể từ khước hai 

nghĩa vụ không thể tách rời nhau: Họ phải là một môn đệ của Chúa và là một nhà 

truyền giáo. Chúng ta phải luôn bắt đầu lại từ nền tảng này, chung nhất cho tất cả 

chúng ta và những con cái của Mẹ Giáo Hội“. 

 

 

Đức Hồng Y Trần Nhật Quân tố giác Nhà Nước Trung Quốc. 

 

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục Hồng Kông, tố giác Hội Công 

Giáo yêu nước  Trung quốc và Ban Tôn giáo tại nước này tiếp tục chính sách phá hoại 

Giáo Hội Công Giáo và nô lệ hóa các giáo sĩ và giáo dân. 

 

Về mặt tôn giáo, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nhận xét rằng: “Những người từ bao lâu 

nay nắm quyền thống trị trên các tôn giáo, hiện nay không những họ đang phá hủy tôn 

giáo nhưng còn hủy hoại thanh danh đất nước chúng tôi nữa. Tôi nói về các tín hữu 

Công Giáo, một giáo dân, trên nguyên tắc chỉ là chủ tịch danh dự của Hội Công Giáo 

Yêu Nước Trung Quốc, là cơ quan nhà nước kiểm soát Giáo Hội, nay ông ta vẫn đang 

hoạt động mạnh mẽ từ bắc chí nam. Viên giám đốc ban tôn giáo ấy quản lý các tôn giáo 

một cách vô liêm sỉ. Đáng tiếc là điều mà họ nhắm tới đã thành công, đó là biến giáo hội 

chúng tôi thành nô lệ, nhào nặn lương tâm của các Giám mục, Linh mục chúng tôi để 

họ chối bỏ đức tin. Nhưng biến đồng bào của họ thành nô lệ như thế thì có gì là vinh 

quang? Có gì là chiến thắng mà họ hãnh diện? Họ không biết rằng làm như thế họ chỉ 

thu hút sự khinh rẻ của các nước đối với Trung Quốc, cho dù chúng tôi trở thành một 

cường quốc kinh tế“ (Asia News 27-1-2014) 
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Chuẩn bị mừng sinh nhật 200 năm Thánh Don Bosco. 

 

Dòng Don Bosco đang tiến hành việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của 

thánh Gioan Don  Bosco, bắt đầu từ ngày 16-8 năm nay . 

 

Năm kỷ niệm 200 năm sinh nhật thánh Gioan Don Bosco đã được chuẩn bị trong 3 năm 

qua, với công trình tái khám phá lịch sử ( 2011-2012 ), sư phạm ( 2012-2013 )  và linh đạo 

của Thánh Bosco ( 2013-2014 ). 

 

Trong năm kỷ niệm từ giữa tháng 8 năm nay, sẽ có nhiều sáng kiến quan trọng, trong 

đó có việc trưng bày Khăn Liệm Thánh ở thành Torino vào mùa xuân năm tới; sự tham 

dự đông đảo của gia đình dòng Salesien với hơn 30 biến cố tại cuộc triển lãm quốc tế 

Expo 2015 tại thành phố Milano, bắc Italia. Nhiều nhân vật khách của dòng Don Bosco 

sẽ được mời trình bày chứng từ về các khía cạnh của đoàn sủng Don Bosco, trong đó có 

Đức Cha Mario Toso, Tổng Thư ký Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, bà 

Christina Chiabott, hoa hậu Italia năm 2004 và hiện nay là người điều khiển chương 

trình truyền hình.  
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Nhân chủ đề “Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới” 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). 
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