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Chủ Đề 
 
 

 

Theo Bí Mật Fatima phần thứ 3 thì: 

“Chúng con thấy có một vị Thiên Thần 

cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay 

trái; thanh gươm chớp chớp phát ra 

những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế 

giới; tuy nhiên, những ngọn lửa ấy đã bị 

tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ 

bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra 

chiếu về phía vị Thiên Thần". Ở đây, 

qua thị kiến này, trong việc ngăn cản 

Thiên Chúa trừng phạt loại người tội lỗi 

đã đến mức độ đáng bị tận diệt, phải 

chăng Mẹ Maria đã bao che cho tội lỗi 

loài người, hay bù vào đó, Mẹ đã sử 

dụng đến máu hy sinh của một Đạo 

Binh Dàn Trận, dẫn đầu là "Vị Giám 

Mục mặc áo trắng"!?! 

 
Tại Sao  

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II  
bị ám sát? 

 

húng ta đều biết rằng cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là do bị bệnh, 

một bệnh tình bắt đầu bị suy kiệt từ khi ngài bị ám sát vào ngày 13/5/1981. Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II bị một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mehmet Ali Agca 

ám sát tại Quảng Trường Thánh Phêrô nhưng không chết, chỉ bị thương ở dạ dầy mà 

thôi. Về biến cố hay sự kiện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát, vấn đề cần được 

giải quyết ở đây là tại sao Ngài bị ám sát? Về lý do tại sao Ngài bị ám sát, cho tới nay, 

vẫn còn ở trong vòng bí mật, vì công lý, sau 25 năm, vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, dấu 

vết của lực lượng chủ mưu trong vụ này vẫn còn kín mít.  

Trong Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xin tổng thống Ý tha 

cho người sát hại Ngài, và Ali Agca sau 20 năm trong tù đã được Ý trao trả cho Thổ Nhĩ 

C 
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Kỳ vào năm 2001, và tiếp tục ở tù ở quốc gia của mình vì tội sát hại một vị giám đốc 

nhật báo vào năm 1979. Ngày 24/5/2002, khi viếng thăm nước Bulgaria, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II đã xác nhận là Ngài không bao giờ nghĩ đến chuyện “Bulgarian 

connection”, một vấn đề được tin tức tung ra từ tháng 9/1981 qua lời cung khai của Ali 

Agca. Sau cả trăm cuộc điều trần, Ali Agca thú nhận là vấn đề “móc nối với người 

Bulgaria” là chuyện anh ta bịa đặt, thế nhưng vào năm 1997 anh ta lại lập lại tư tưởng 

này.  

Vấn đề tại sao Đức Thánh Gioan Phaolô II bị ám sát dù chưa tìm ra sự thật về khía cạnh 

kẻ chủ mưu, nhưng vẫn có thể được giải quyết về khía cạnh ngày giờ Ngài bị ám sát. 

Theo tôi, làm sáng tỏ vấn đề ngày giờ Ngài bị ám sát là có thể tìm ra căn nguyên tại sao 

Ngài bị ám sát. Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Ngài lại bị ám sát vào ngày 13/5 mà 

không bị ám sát vào ngày nào khác? Phải chăng vì đó là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở 

Fatima lần đầu tiên 13/5/1917? Nếu vậy thì việc Đức Thánh Cha bị ám sát có liên quan 

đến trời cao, nói cách khác, là vì trời cao muốn Ngài làm một việc gì đó… 

Đúng thế, theo các văn bản được ghi lại từ thập niên 1940, (chứ không phải kiểu “tiên 

tri tri hậu”), ngoài ba Mệnh Lệnh Fatima là cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn 

sùng Mẫu Tâm, thì điều được nhiều người biết đến nhất nơi Biến Cố Thánh Mẫu, điều 

mà người Công Giáo Việt Nam được nghe thấy từ trước năm 1975, đó là “cuối cùng 

Trái Tim Mẹ sẽ thắng…. Nước Nga sẽ trở lại”.  

Thật ra, lời này là lời ở phần Bí Mật Fatima thứ hai, nguyên văn của lời nói có vẻ hay có 

tính cách tiên tri này như sau:  

 “Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng 

Nước Nga cho Trái Tim Mẹ. Nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ được ban cho một thời gian 

hòa bình”.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giữa sự kiện “cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ sẽ thắng” và hiện tượng “Nước Nga trở lại” là cả một đường dài vô cùng khó khăn, 

ở chỗ điều kiện “Đức Thánh Cha hiến dâng Nước Nga” cần phải thực hiện trước, bằng 

không, không bao giờ sẽ có chuyện lạ đời “Nước Nga trở lại”, một quốc gia đi tiên 

phong trong việc thiết lập chế độ cộng sản trong lịch sử loài người (từ 11/1917) và đã 

gieo rắc chủ nghĩa này khắp thế giới, đến nỗi, sau Thế Chiến Thứ Hai, thế giới đã trải 

qua một thời kỳ Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối Cộng Sản và Tư Bản, một cuộc chiến 

bất phân thắng bại giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Liên Sô, một cuộc chiến tí nữa đã 

làm bùng lên một cuộc chiến tranh nóng, tức Thế Chiến Thứ Ba, vào đầu Tháng 

10/1963, tức ngay trước khi Công Đồng Chung Vaticanô II khai mạc (11/10/1963), khi 

Liên Sô chĩa đầu đạn nguyên tử vào Hoa Kỳ ở Vịnh Cuba.  
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Để biết được cuộc hành trình khó khăn thế nào trong việc “Đức Thánh Cha hiến dâng 

Nước Nga”, chúng ta hãy nghe chị Lucia, vào năm 1940, trong Thư gửi cho Cha Linh 

Hướng đề ngày 18/8, xác nhận như sau:  

 "Con nghĩ rằng Chúa lấy làm hài lòng khi có ai cố gắng để làm cho Vị Đại Diện của Người 

trên thế gian làm hiện thực ý muốn của Người. Thế nhưng Đức Thánh Cha chưa làm điều 

này. Ngài hồ nghi về sự thật của nó và Ngài có lý của Người... Con rất thông cảm với với 

Đức Thánh Cha và con cầu nguyện rất nhiều cho Ngài” ("Documents on Fatima & the 

Memoirs of Sister Lucia", English Edition by Fatima Family Apostolate 1992, page 

336).  

Chị Lucia đã viết thư đệ trình lên Đức Thánh Cha Piô XII ngày 24/10/1940 về ý muốn 

của Thiên Chúa này… Thế rồi, kết quả là, 40 năm sau ý muốn của Thiên Chúa mới 

được thực sự và trọn vẹn hoàn tất. Các Đức Thánh Cha quả thực có thực hiện ý muốn 

của Thiên Chúa, nhưng không hoàn toàn và trọn vẹn, như Đức Piô XII vào ngày 

31/10/1942, dịp kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm Biến Cố Fatima, và 7/7/1952, lễ hai thánh 

Cyrilô và Mêthôđiô, những vị tông đồ của sắc dân Slav là sắc dân bao gồm cả dân tộc 

Nga; Đức Phaolô VI vào ngày 21/11/1965 trước các nghị phụ của Công Đồng Chung 

Vaticanô II; Đức Gioan Phaolô II vào ngày 13/5/1982 tại Fatima để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu 

mạng Ngài một năm trước, và ngày 25/3/1984 tại chính Giáo Đô Rôma.  

Thế nhưng, vấn đề ở đây là để các vị lãnh đạo Đức Tin Giáo Hội Chúa Kitô này thực 

hiện một điều theo mạc khải tư liên quan đến tình hình chính trị vô cùng tế nhị của thế 

giới này, trời cao đã phải chạm đến chính đời sống cá nhân của các vị, để các vị có thể 

nhận ra dấu chỉ thời đại.  

Chẳng hạn, sở dĩ Đức Thánh Cha Piô XII bắt đầu thực hiện cuộc hiến dâng cho Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một cuộc hiến dâng thế giới chứ không phải riêng 

Nước Nga, vào ngày 31/10/1942, một việc hiến dâng loài người đầu tiên cho Trái Tim 

Mẹ, Trời Cao đã cho Ngài thấy được đời sống cá nhân của Ngài có một liên hệ mật thiết 

với Biến Cố Thánh Mẫu Fatima. Đó là biến cố Ngài được thụ phong lên hàng giáo phẩm 

đã xẩy ra vào chính ngày giờ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần đầu tiên 13/5/1917.  

Kể cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng thế, dù là một vị giáo hoàng rất tôn sùng 

Mẹ Maria, đến nỗi đã lấy khẩu hiệu “Tất cả của con là của Mẹ” và đã khắc chữ M hoa 

vào huy hiệu giáo hoàng của mình (một việc chưa từng có), song Ngài cũng đã phải 

được Trời Cao thúc động bằng chính viên đạn của Ali Agca vào chính ngày kỷ niệm 

Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 13/5.  
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Nhận ra dấu chỉ thời đại, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chẳng những đã thực hiện 

hoàn toàn và trọn vẹn những gì Chúa muốn, còn tiết lộ tất cả Bí Mật Fatima, tức phần 

thứ ba còn lại của bí mật này, phần mà trong khi chưa được tiết lộ nhiều người đã cho 

rằng liên quan đến Thế Chiến Thứ Ba hay đến tận thế, nhưng lại là phần Ngài cho rằng 

liên quan đến chính bản thân Ngài, Vị Giám Mục Rôma mặc áo trắng bị ám sát. 

Như thế, chúng ta thấy, trong việc “Nước Nga trở lại” đúng như lời Mẹ Maria tiên báo 

ở Fatima ngày 13/7/1917, Thiên Chúa còn hiển nhiên thực hiện ý định của Ngài, ý định 

đã được Ngài tỏ cho thế giới biết qua Mẹ Maria cũng vào lần hiện ra này, đó là “Thiên 

Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”.  

Ngài đã thiết lập bằng biến cố “Nước Nga trở lại” như thế nào, nếu không phải qua 

trung gian Giáo Hội, tức qua việc Đức Thánh Cha phải hợp cùng các giám mục trên thế 

giới “hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”. Thật vậy, trong 

Thư đề ngày 18/5/1936, chị Lucia đã viết cho cùng Cha Linh Hướng của chị về việc chị 

cảm thấy khó khăn trong vấn đề làm sao để Đức Thánh Cha tin tưởng mà làm theo ý 

muốn của Thiên Chúa, đến nổi chị đã đặt vấn đề thẳng với Chúa và được Người trả lời 

như sau:  

 “Con đã thân tình nói với Chúa về vấn đề này, và cách đây không lâu con đã hỏi Người rằng 

tại sao Người không làm cho Nước Nga trở lại mà không cần đến việc Đức Thánh Cha phải 

hiến dâng? ‘Vì Cha muốn cho toàn thể Giáo Hội nhìn nhận rằng việc hiến dâng này là việc 

toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để sau này Giáo Hội phổ biến 

lòng tôn sùng này và đặt lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria song 

song với lòng tôn sùng Thánh Tâm Cha” (cùng nguồn trích dẫn trên, trang 286).  

Vậy vấn đề tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát đã được hoàn toàn sáng tỏ, 

dù chưa biết được lực lượng chủ mưu, hay không cần biết đến tay chủ mưu hay ý đồ 

chủ mưu, đó là vì Trời Cao muốn Ngài thực hiện ý định của mình khi thời điểm tới. 

Quả thực, sau biến cố hiến dâng vô cùng khó khăn này, Chúa đã thực hiện lời Người 

hứa là làm cho “Nước Nga trở lại”. Ở chỗ, ngay sau khi hàng giáo phẩm hiến dâng 

Nước Nga đúng một năm, vào ngày 11 tháng ba năm 1985, Gorbachev đã xuất hiện, 

một vị lãnh đạo trẻ nhất của Liên Bang Sô Viết, song cũng là một con người đã biến đổi 

cả Khối Cộng Sản Đông Âu lẫn Liên Bang Sô Viết.  

Khối Cộng Sản Đông Âu đã tự động theo nhau sụp đổ một cách bất ngờ và nhanh 

chóng vào cuối năm 1989, bắt đầu từ chính quên hương Balan của vị giáo hoàng Gioan 

Phaolô II, sau đó đến chính Nước Nga vào ngày vị lãnh đạo cuối cùng của khối này là 

Gorbachev chính thức từ chức vào chính ngày Lễ Giáng Sinh 25/12/1991.  
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Như thế, dù loài người có chủ mưu và âm mưu sát hại người của Thiên Chúa, vẫn 

không ra khỏi việc quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Ngài, 

như việc Ngài đã dùng chính cộng sản tinh quái để gián tiếp giúp người của Ngài được 

Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở Tổng Giáo Phận Krakow năm 1963, nhờ đó 

ngài đã  tiến dần lên ngai tòa Thánh Phêrô 15 năm sau.  

 

Nếu vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II liên quan đến Bí Mật Fatima, như chính 

Đức Thánh Cha đã thấy hình ảnh của mình nơi vị giám mục áo trắng bị sát hại trong 

phần thứ ba Bí Mật Fatima, thì nguyên do ngài bị ám sát là vì Thiên Chúa muốn làm 

cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, qua việc ngài bị ám sát không chết vào chính ngày 

kỷ niệm biến cố Fatima, nhờ đó, ngài đã nhận ra được dấu chỉ thời đại và mới dứt 

khoát đáp ứng điều trời cao chính thức yêu cầu từ ngày 13/6/1929 song vẫn chưa được 

thực hiện, đó là việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, việc 

hiến dâng của ngài đã thực sự làm cho Nước Nga trở lại! 

  

Như thế, nếu vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II liên quan đến Bí Mật Fatima 

và nếu dự án của thần linh ở Fatima, như Mẹ Maria tiết lộ cho biết ở đầu phần 2 của Bí 

Mật Fatima ngày 13/7/1917 đó là "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", nhờ đó "nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới 

được hòa bình", thì nguyên do ngài bị ám sát đó là vì và chính là vì Thiên Chúa muốn 

làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến vậy! Amen. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 
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Những Bí Mật quanh nhân vật ám sát  

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 
 

 
 

(tay súng ở trong vòng tròn  

nơi khoảng giữa bên trái tấm ảnh) 
 

 
 

 

ôm 12/1/2006, nhân vật đã ám sát 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

ở Quảng Trường Thánh Phêrô 

ngày 13/5/1981, đã được thả ra khỏi nhà tù 

ở Istanbul, nơi anh ta bị giam giữ, (sau 19 

năm tù ở Ý), vì những tội ác khác anh ta 

đã phạm trước khi ám sát Đức Gioan 

Phaolô II, như tội giết chết phóng viên báo 

chí Thổ Nhĩ Kỳ Abdi Ipekci. Vì tội sát 

nhân người phóng viên ấy, anh ta đã lãnh 

án 10 năm tù nhưng vì có những hành vị 

cử chỉ tốt, nên mới sau 5 năm (từ năm 

2000) anh ta đã được thả ra. Anh ta bị gọi 

nhập ngũ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau 

đó.  

  

Đức Gioan Phaolô II đã công khai tha thứ 

cho anh ta ngay khi ngài được mang từ 

chỗ bị ám sát đến bệnh viện và thậm chí 

đến thăm anh ta ở trong ngục ngày 

23/12/1983.  

  

Vị Giám Đốc của văn phòng báo chí Tòa 

Thánh là Joaquín Navarro Valls, hôm 

Chúa Nhật 8/1/2006, trong một lời phát 

biểu sau khi nhận được tin này cho biết:  

  

 “Tòa Thánh mới nhận được tin từ các cơ 

quán tín vụ rằng Ali Agca có thể được thả 

ra. Trước vấn đề pháp lý này, Tòa Thánh 

tin tưởng vào quyết định của pháp đình về 

vấn đề ấy”.  

  

Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz ở 

TGP Krakow, Balan, vị đã từng làm bí thư 

của Đức Gioan Phaolô II vào lúc ngài bị 

ám sát, cũng là vị đã ôm lấy ngài khi ngài 

té xuống bởi trúng đạn, đã chấp nhận 

quyết định của pháp tòa Thổ Nhĩ Kỳ, như 

vị tổng giám mục này đã cho biết qua vị 

phát ngôn viên của mình là Cha Robert 

H 
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Necek vào chính hôm nhân vật ấy được 

thả ra như sau: 

  

 “Đức Gioan Phaolô II đã tha cho Ali Agca 

lâu lắm rồi. Giờ đây ngài đang nguyện cầu 

cho anh ta ở trên trời và tôi cũng cầu 

nguyện cho anh ta nữa. Tôi nhớ một câu 

nói của vị Giáo Hoàng này đại khái là: 

‘Làm sao chúng ta có thể ra trước nhan 

Chúa mà chúng ta lại không thứ tha cho 

nhau chứ?’”.  

Vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolo II là Đức Tổng Giám Mục 

Stanislaw Dziwisz trước đây cũng đã cho 

cơ quan tin tức Balan PAP biết là Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolo II đã viết một 

bức thư cho Ali Agca nhưng không bao 

giờ gửi. 

Theo tờ nhật báo Rzeczpospolita thì trong 

bức thư ấy, được viết vào khoảng Tháng 

5/1981 và 12/1983, Đức Thánh Cha đã đặt 

vấn đề với Agca là tại sao người Thổ Nhĩ 

Kỳ này muốn sát hại ngài:  

 “Tại sao anh lại giết tôi, nếu cả hai chúng 

ta tin vào sự hiện hữu của một Thiên 

Chúa duy nhất?” 

Bức thư này sẽ được trao cho Đức Ông 

Slawomir Oder, cáo thỉnh viên của tiến 

trình tôn phong chân phước của ngài.  

Tờ L’Osservatore Romano đã tường trình 

là ở Cuba đã diễn ta một cuộc khánh 

thành một bức tượng để tôn kính đức cố 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại thành phố 

Holguin. Các vị giám mục ở quốc gia này 

đã đến tham dự vào ngày Chúa Nhật 

26/6/2005, cũng là ngày kỷ niệm 50 thụ 

phong linh mục của Giám Mục Héctor 

Luis Pena giáo phận Holguin. 

Cũng vào hôm Thứ Năm 12/1/2006, qua 

những lời phát biểu cho tờ nhật báo La 

Repubblica, Vị Hồng Y Quốc Vụ Khanh 

của Tòa Thánh là Angelo Sodano đã nói 

rằng Tòa Thánh biết được việc cấp tốc thả 

Ali Agca ra qua tin tức truyền thông mà 

thôi. Ngài nói rằng: 

  

 “Không ai đã từng bàn hỏi với chúng tôi 

trước đó. Chúng tôi không muốn đi sâu 

vào chi tiết trong lúc này. Chúng tôi tùy 

theo các tòa án có thẩm quyền”.  

 

Vị nguyên tổng thư ký Tòa Thánh đặc 

trách văn phòng liên hệ chư quốc là Đức 

Hồng Y Achille Silvestrini đã nói với tờ II 

Messaggero rằng “hình ảnh về Ali Agca là 

những gì mâu thuẫn”:  

 

 “Anh ta bắt đầu nói tới cái dính dáng của 

nước Bulgaria, rồi sau đó lại chối bỏ hết 

mọi sự”.  

  

Vị hồng y này còn nói thêm rằng Ali Agca 

không lên tiếng “công khai xin lỗi”:  

 

 “Chúng tôi không biết anh ta có làm điều 

này khi nói chuyện riêng với Đức Gioan 

Phaolô II ở nhà tù Rebibbia hay chăng. 

Anh ta thực sự là không bày tỏ lòng hối 

hận bằng những lời phát biểu sau đó”.  

  

Vị hồng y này còn xác nhận rằng Tòa 

Thánh quả có hồ nghi về sự liên hệ giữa 

cuộc ám sát này với Cộng Sản Âu Châu 

thời bấy giờ.   
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 “Vấn đề được cho rằng bắt nguồn từ Đông 

Âu. Ali Agca đưa nước Bulgaria lên bản 

đồ này. Họ đã muốn sử dụng một người 

Thổ Nhĩ Kỳ, một tay đã từng là tên sát 

thủ, như đã được thực hiện trong Thời 

Trung Cổ qua các tay sát thủ được thuê 

mướn. Hiển nhiên là họ không muốn trao 

việc này cho một Kitô hữu thực hiện”.  

  

Hôm Thứ Ba 5/4/2005, Agca đã đệ đơn xin 

tạm ân dung một thời gian ngắn là những 

gì vốn được luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho 

phép một số phạm nhân thường để cho họ 

dự lễ án táng của thân nhân trong gia 

đình.  

 

Agca đã viết “một bức thư ngỏ gửi cho thế 

giới”, trong đó, anh lập lại rằng anh ta là 

“vị thiên sai thứ hai”. Anh ta viết về cái 

chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

như sau:  

 

 “Tôi đã mất đi một người anh tinh thần. 

Tôi chia sẻ nỗi thương tiếc với thành phần 

Kitô hữu Công giáo của tôi”.  

 

Luật sư của anh ta cho biết thêm rằng gia 

đình của anh ta vẫn có thể tham dự lễ an 

táng này hôm Thứ Sáu. Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II đã tiếp người anh và bà 

mẹ của anh ta ở Vatican nhiều năm trước 

đây.  

 

Agca đã bắn vị giáo hoàng này vào bụng 

trong buổi triều kiến chung ở Quảng 

Trường Thánh Phêrô vào ngày kỷ niệm 

hiện ra của mẹ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ 

Maria, ở gần Fatima Bồ Đào Nha.  

 

Vị giáo hoàng này nói rằng ngài tin là Đức 

Trinh Nữ đã nhúng tay vào cứu mạng của 

ngài. Qua nhiều năm tháng, Agca đã nhấn 

mạnh rằng điều này đã biến anh ta thành 

một công cụ của dự án thần linh, điều đã 

bị tòa thánh Vatican phủ nhận.  

 

Trong bức thư ngỏ cùng thế giới, anh ta 

còn viết:  

 

 “Dự án thần linh đã đạt được mục đích 

của mình. Bởi thế chúng ta đang ở vào 

ngày cùng tận của thế giới”.  

 

Anh ta còn cho biết anh ta đang viết lại 

Thánh Kinh và sẽ sớm tiết lộ “Bí Mật 

Fatima”.  

 

Qua nhiều năm tháng, Agca đã đưa ra 

những lý do xung khắc nhau về việc anh 

ta cố sát Đức Gioan Phaolô II, bao gồm cả 

những điều tố giác về một cuộc âm mưu 

với mật vụ cộng sản nước Bulgaria và tình 

báo KGB Nga.  

 

Agca thuộc về đảng chiến quân thiên hữu 

ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối thập niên 1970 và 

đã bị tù về tội sát hại một viên chủ bút 

nhật báo cấp tiến năm 1979.  

 

Trước năm sang Rôma, anh ta đã thoát 

ngục nhờ sự giúp đỡ của những tay an 

ninh Thổ Nhĩ Kỳ có cảm tình với đảng 

phái của anh ta. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ 

luôn phủ nhận có bất cứ liên hệ nào với 

Agca và phủ nhận việc hắn bị bệnh loạn 

trí. 

  

Cho đến nay người ta vẫn cố gắng điều 

tra vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II, nhất là sau ngày ra mắt tác 
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phẩm thứ 5 của Đức Thánh Cha hôm 

22/2/2005, ngày lễ ngai tòa thánh Phêrô, 

tác phẩm mang tựa đề “Hồi Niệm và Căn 

Tính”, trong đó, ở phần cuối, Đức Thánh 

Cha có đề cập đến biến cố ngài bị ám sát.  

  

Trong cuốn “Hồi Niệm và Căn Tính”, tác 

phẩm cuối cùng của mình, một tác phẩm 

về triết học luân lý là những gì đã được 

thai nghén từ năm 1993, một tác phẩm 

xuất bản 2 tháng trước khi tác giả của nó 

là Đức Gioan Phaolô II vĩnh viễn nằm 

xuống, ở phần phụ trương cuối cùng, 

phần nói tới cuộc ám sát của mình, Cố 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thuật lại 

cảm nhận của bản thân ngài cũng như của 

kẻ ám sát ngài, được lược tóm như sau.  

 

Tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vào lúc 5 

giờ chiều ngày 13/5/1981, ngay trước buổi 

triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần, đã 

đột nhiên vang tiếng súng……, thật ra là 

mấy tiếng súng chứ không phải một, 

những tiếng súng vang lên chỉ cách chiếc 

giáo hoàng xa của Đức Gioan Phaolô II có 

20 bộ (hay 6 thước), khi ngài ở trên chiếc 

xe đang chạy chung quanh quảng trường 

này theo thường lệ để chào tín hữu đang 

qui tụ chờ ngài bấy giờ.  

 

Hậu quả là viên đạn phát ra từ nòng súng 

lục tự động 9 ly ấy đã xuyên vào thân thể 

của vị Giáo Hoàng này, trúng bao tử của 

ngài, cùi trỏ bên cánh tay phải của ngài và 

ngón tay trỏ bên trái của ngài.  

 

Ngài đã được cấp tốc đưa vào bệnh viện, 

và chỉ khi tới bệnh viện ngài mới hoàn 

toàn bất tỉnh nhân sự. Cuộc giải phẫu cứu 

mạng ngài đã kéo dài 5 tiếng 20 phút, và 

thân thể ở vào tuổi gần 61 của ngài bấy 

giờ đã bị mất đi tới 60% lượng máu loang 

chảy trong mình.  

 

Tuy nhiên, kể từ biến cố bị ám sát hụt ấy, 

sức khỏe của con người vốn yêu chuộng 

thể thao này đã trở nên suy kém, cho tới 

ngày ngài qua đời 24 năm sau bởi một cơn 

kịch bệnh cuối cùng, kết thúc cuộc đời gần 

85 tuổi đời của ngài (18/5/1920-2/4/2005).  

 

Đức Gioan Phaolô II đã cho biết những gì 

xẩy ra sau đó, sau tiếng súng nổ và sau 

khi ngài được đưa vào bệnh viện thế này:  

 

 “Tôi đã không tỉnh dạy cho đến ngày hôm 

sau, vào khoảng buổi trưa” (ấn bản Anh 

ngữ trang 161).  

 

Cũng trong phần phụ trương này, (ở trang 

163-164), ngài còn cho biết thêm về con 

người ra tay ám sát ngài như sau:  

  

 “Vào khoảng Giáng Sinh năm 1983, tôi đã 

thăm kẻ tấn công tôi đang bị nhốt trong tù. 

Chúng tôi nói chuyện lâu giờ. Alì Agca, ai 

cũng đều biết, là một tay sát thủ chuyên 

nghiệp. Tức là cuộc tấn công này không 

phải bởi sáng kiến riêng tư của anh ta, mà 

là từ ý nghĩ của một người khác; một 

người nào đó đã sai khiến anh ta thực hiện 

điều này. Trong cuộc nói chuyện của 

chúng tôi, Alì Agca vẫn còn tỏ ra lấy làm 

ngạc nhiên không hiểu tại sao một cuộc cố 

tình ám sát như vậy mà lại có thể bất 

thành cho được. Anh ta đã rất ư là thận 

trọng xếp đặt mọi sự, chú ý tới từng chi 

tiết nhỏ một. Thế mà nạn nhân được nhắm 

tới của anh ta lại thoát chết. Làm sao có thể 

xấây ra như thế được cơ chứ? Cái hay là ở 
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chỗ tình trạng bối rối của anh ta đã dẫn 

anh ta tới vấn đề về đạo giáo. Anh ta muốn 

biết về bí mật Fatima, và bí mật này thực 

sự là gì. Đó là mối quan tâm chính của 

anh ta; anh ta muốn biết điều này hơn bất 

cứ một cái gì khác. Có lẽ những vấn nạn 

dai dẳng đã cho thấy rằng anh ta đã nắm 

được một điều gì đó thực sự là hệ trọng. 

Alì Agca có lẽ đã cảm thấy được rằng có 

một quyền lực cao cả, vượt trên cả quyền 

lực của anh ta, trên cả khả năng bắn giết 

nữa. Bởi vậy anh ta đã bắt đầu tìm kiếm 

quyền lực cao cả này. Tôi hy vọng và cầu 

xin cho anh ta tìm thấy quyền lực cao cả 

ấy”.   

 

Vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh 

còn nói:  

 

 “Đức Giáo Hoàng tin rằng Ali Agca 

không hành động một cách tình cờ”.  

 

Vị giám đốc này tiết lộ cho biết là kẻ ám 

sát này “không hề xin Đức Giáo Hoàng 

thứ tha”. Ở lời kết, vị giám đốc còn tiết lộ: 

 

 “Từ khi ở trong tù được nói chuyện với 

Đức Giáo Hoàng, người ta thấy Ali Agca 

đã hoàn toàn bị ám ảnh ra sao với mầu 

nhiệm Fatima. Ở chỗ, anh ta không thể nào 

hiểu được có một cái gì đó đáng lẽ anh ta 

phải làm chủ về phương diện kỹ thuật 

trong cuộc tấn công Giáo Hoàng lại không 

xẩy ra như dự định. Ali Agca chỉ quan 

tâm tới những vấn đề về kỹ thuật mà thôi 

chứ không phải những vấn đề về luân lý”.  

 

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã cho biết 

Đức Giáo Hoàng đã nói về Agca như là: 

 

 “Nạn nhân của một thứ lý lẽ lỏng lẻo bất 

toàn xét về mọi khía cạnh. Anh ta là một 

người Hồi giáo, và có lẽ cũng vì thế mà 

anh ta đã rơi vào một cơn lốc sợ hãi làm 

cho anh ta không bao giờ thoát khỏi, vì anh 

ta tiếp tục tin rằng anh ta là một phần của 

điềm báo trong phần bí mật Fatima thứ ba. 

Thế nhưng, ngoài những suy đoán này ra, 

Agca đã không bao giờ tự hỏi mình về 

những gì anh ta làm, sự kiện rõ ràng về 

cuộc ám sát vị Giáo Hoàng này chưa hề 

làm cho anh ta cảm thấy phiền hà gì hết. 

Anh ta chỉ quan tâm có một điều duy nhất 

thực sự đó là anh ta đã bị hụt mất mục 

tiêu”. 

 

Được các ký giả hỏi về việc có nhận được 

những bức thư của tay ám sát Đức Giáo 

Hoàng hay chăng, Đức Hồng Y Joseph 

Ratzinger cho biết rằng ngài đã nhận được 

các bức thư của Mehmet Ali Agca: 

  

“Anh ta cũng đã viết thư cho tôi mà nói 

rằng: ‘Xin nói cho tôi mầu nhiệm Fatima 

này là gì’. Ali Agca tin rằng nơi mầu 

nhiệm này anh ta sẽ tìm thấy câu giải đáp 

về kỹ thuật cho một mầu nhiệm không thể 

nào hiểu nổi, đó là cái lý do tại sao cuộc 

tấn công Đức Giáo Hoàng không thành. 

Thế nhưng, như ai cũng đã quá biết, cái 

liên hệ duy nhất giữa Agca với Fatima là 

ngày 13/5, và những gì anh ta suy nghĩ 

chỉ hạn hẹp ở mức độ này thôi”.  

 

Vào ngày 15/2/2005, tức sau khi Nữ Tu 

Lucia, thụ khải Fatima cuối cùng qua đời 

2 ngày, anh ta đã gửi cho một tờ nhật báo 

một bản văn mang tựa đề “Bức Thư Ngỏ 

với Vatican”. Trong bản văn này, anh ta 

bày tỏ niềm cảm thông với việc qua đời 
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của vị nữ tu này, và nhấn mạnh rằng bí 

mật Fatima có liên quan đến ngày tận thế, 

và yêu cầu Vatican vạch mặt tên Phản 

Kitô (Quỉ Vương). 

 

Vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, 

sau buổi ra mắt tác phẩm của ĐTC, đã cho 

các phóng viên truyền hình biết nhận định 

của mình về anh ta như sau: “Chúng là 

những cơn mê sảng, một thứ ám ảnh đã 

từng đeo đuổi Ali Agca nhiều năm trời”. 

Vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh 

còn cho biết tay sát nhân này chưa hề lên 

tiếng xin lỗi Đức Giáo Hoàng, dù có được 

ngài đến viếng thăm và xin chính phủ Ý 

ân xá cho, và yêu cầu của ngài đã được 

chấp nhận để rồi tay sát thủ này đã được 

chính phủ Ý ân xá vào chính Đại Năm 

Thánh 2000, nhưng anh tạ lại bị chính phủ 

Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ 19 năm vì hai trọng 

tội phạm khác. 

 

Trong lời kết của cuốn sách, Đức Giáo 

Hoàng đã nhận định về giây phút bị ám 

sát như sau:  

 

 “Tất cả đều là những gì chứng tỏ cho thấy 

ân sủng thần linh: Agca đã biết bắn ra sao 

và chắc chắn anh ta bắn là phải chết. 

Dường như có ai đã làm lệch đi viên đạn 

được bắn tới. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ 

sống sót: Tôi cảm thấy đớn đau, tôi đã có 

lý để lo sợ, nhưng tôi đã có cảm giác tin 

tưởng lạ lùng này. Tôi nói với Don 

Stanislaw là thư ký riêng của tôi rằng tôi 

tha thứ cho kẻ tấn công tôi”.  

 

Cũng trong phần cuối sách này Đức Giáo 

Hoàng cũng đề cập tới việc ngài viếng 

thăm Ali Agca trong tù vào dịp Giáng 

Sinh 1983, ngài viết:  

 

 “Ali Agca, như mọi người nói, là một tay 

sát thủ lành nghề. Điều này có nghĩa là 

cuộc tấn công không phải do anh ta khởi 

xướng mà là một ai đó âm mưu, một ai đó 

truyền khiến. Trong suốt cuộc gặp gỡ này 

rõ ràng là Ali Agca cứ tiếp tục ngẫm nghĩ 

tại sao cuộc tấn công lại có thể bất thành 

được chứ. Có lẽ Ali Agca trực giác thấy 

rằng, ngoài quyền lực của mình, ngoài khả 

năng bắn hạ, còn có một quyền lực cao tay 

hơn thế nữa. Để rồi anh ta bắt đầu tìm 

kiếm quyền năng này. Tôi hy vọng rằng 

anh ta đã tìm thấy quyền năng ấy”.  

 

Căn cứ vào những chi tiết mới nhất từ tác 

phẩm “Hồi Niệm và Căn Tính” của Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về vụ ngài bị 

ám sát, một ủy ban của quốc hội Ý đã 

quyết định mở lại hồ sơ vụ này. Vị chủ 

tịch của Ủy Ban Điều Tra của Quốc Hội 

này là ông Paolo Guoffanti đã cho các cơ 

quan Ý biết hôm Thứ Tư 23/2/2004 là 

“Chúng tôi sẽ lập tức mở lại vụ tấn công 

Đức Giáo Hoàng này”.  

 

Ông này nói thêm là cuộc tái điều tra ấy sẽ 

được bắt đầu bằng “việc thu tích hồ sơ 

theo thủ tục liên quan đến tội ác ghê tởm 

ấy, bằng cách mở lại những gì liên quan 

tới Nga Sô, cả KGB lẫn GRU” là cơ quan 

tình báo quân sự của Nga. Vị chủ tịch này 

khẳng định là quyết định tái điều tra vụ 

này được thực hiện “sau những điều được 

chính Đức Giáo Hoàng chứng thực về 

nguồn gốc ý hệ của tội ác này”. 
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Tờ nhật báo Corriere della Sera xuất bản ở 

Ý vào ngày 30/3/2005 đã cho biết người ta 

đã tìm phá thấy hồ sơ về vụ ám sát Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1981, và 

căn cứ theo sở mật vụ của cộng sản Đông 

Đức ngày xưa thì hồ sơ cho thấy mật vụ 

KGB của cộng sản Nga đã ra lệnh lệnh cho 

nhân viên tình báo của Bulgaria thi hành 

âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II. 

 

Thế nhưng, dù loài người có chủ mưu và 

âm mưu sát hại người của Thiên Chúa, 

vẫn không ra khỏi việc quan phòng thần 

linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của 

Ngài, như việc Ngài đã dùng cộng sản để 

đưa ngài vào hàng giáo phẩm trước đây. 

Nếu vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II liên quan đến Bí Mật Fatima, 

như chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II đã thấy hình ảnh của mình nơi vị giám 

mục áo trắng bị sát hại trong phần thứ ba 

Bí Mật Fatima, thì nguyên do ngài bị ám 

sát là vì Thiên Chúa muốn làm cho Mẹ 

được nhận biết và yêu mến, qua việc ngài 

bị ám sát không chết vào chính ngày kỷ 

niệm biến cố Fatima, nhờ đó, ngài đã nhận 

ra được dấu chỉ thời đại và mới dứt khoát 

đáp ứng điều trời cao chính thức yêu cầu 

từ ngày 13/6/1929 song vẫn chưa được 

thực hiện, đó là việc hiến dâng Nước Nga 

cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, 

việc hiến dâng của ngài đã thực sự làm 

cho Nước Nga trở lại! 

  
 

  

NHỮNG LỜI TIÊN TRI  

về  

ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II 
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rong vòng nửa tháng ở vào thời điểm giữa Mùa Xuân của Năm Thánh 2000, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong ba vị thụ khải là Nữ Tu Faustina cùng 

với hai anh em Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta.  

Nữ Tu Faustina được phong Thánh ngày 30-4, Chúa Nhật thứ hai sau Chúa Nhật Phục 

Sinh, vì Chúa Nhật này là ngày chính Chúa Giêsu muốn chị vận động để xin Giáo Hội 

lấy làm lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, một lễ đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II tuyên nhận trong bài giảng phong thánh cho chị như sau: “Chúa Nhật Thứ Hai Mùa 

Phục Sinh này từ nay trở đi khắp Giáo Hội sẽ được gọi là ‘Chúa Nhật của Lòng Chúa Xót 

Thương’” (Tuần San L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 3/5/2000, trang 1, đoạn 4).  

Còn hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta được ngài phong Á Thánh ngày 13-5, 

ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần đầu tiên (trong sáu lần từng tháng liền) 83 

năm trước (1917) cũng là ngày kỷ niệm ngài bị ám sát chết hụt tại quảng trường Thánh 

Phêrô 19 năm trước (1981), ngày 18 năm trước (13/5/1982) ngài sang Fatima lần thứ nhất 

để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài, và là ngày 10 năm sau đó (13/5/1991) ngài lại sang 

Fatima lần thứ hai để tạ ơn Mẹ về ơn cứu mạng sống của Ngài cũng như Mẹ đã cứu 

Đông Âu khỏi nạn cộng sản (từ cuối năm 1989). 

Việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đại diện Giáo Hội lấy thẩm quyền tối cao của 

mình để tôn phong ba vị thụ khải như thế không phải là một lần nữa đã mặc nhiên 

công nhận những mạc khải tư của các vị là thật, là do chính Chúa Giêsu hay Đức Mẹ 

thực sự hiện ra nói với các vị.  

Trong bài giảng phong Thánh cho Nữ Tu Faustina, chính ngài đã trích lại một số câu 

trong toàn bộ mạc khải tư của chị, chẳng hạn những câu sau đây: “Lòng Thương Xót 

Chúa chạm đến nhân loại nơi trái tim Chúa Kitô tử giá: ‘Hỡi con gái của Cha, con hãy nói 

đi Cha là hiện thân của tình yêu và của lòng thương xót’ (Diary trang 374), Chúa Giêsu xin 

Sơ Faustina”; “Chúa Giêsu nói với Sơ Faustina: ‘Nhân loại sẽ không tìm thấy bình an cho 

đến khi họ tin tưởng quay về với lòng Chúa xót thương’ (Diary, trang 132)” (Tuần San 

L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 3/5/2000, trang 1, đoạn 2). 

Nếu tất cả những gì Thánh Nữ Faustina viết trong cuốn Nhật Ký (Diary) của mình, như 

những lời được Đức Thánh Cha trích lại trên đây, thật sự là do Chúa Giêsu mạc khải tư 

cho chị, thì chúng ta phải hiểu sao về lời tiên báo sau đây trong cuốn “Lòng Chúa 

Thương Xót trong Hồn Tôi” (số 1732) của chị:  

 “Khi tôi đang cầu nguyện thì tôi nghe thấy những lời của Chúa Giêsu như sau: ‘Cha đặc 

biệt yêu thương Balan, mà nếu Balan tuân theo ý muốn của Cha thì Cha sẽ nâng Balan lên 

T 
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trong quyền năng và thánh thiện. Từ Balan sẽ phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho 

lần đến cuối cùng của Cha (From her will come forth the spark that will prepare the world for 

My final coming)”.  

Phải chăng “tia sáng phát ra từ Balan” đây phải chăng chính là Đức Gioan Phaolô II, 

một vị giáo hoàng xuất hiện  (đúng là “phát ra” bất ngờ) từ một thế giới cộng sản, vị 

Giáo Hoàng thứ 264 không phải người Ý trong suốt 255 năm liên tục, và là vị giáo 

hoàng đã mở màn Giáo Triều của mình bằng bức thông điệp ban hành ngày 4/3/1979 

mang tựa đề: Redemptor Hominis - Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần, trong đó, ngay ở 

đoạn mở đầu, ngài đã đề cập đến “năm 2000”, nhất là đến việc “chúng ta, một cách nào 

đó, đang ở trong một mùa vọng mới, một mùa đợi trông… mùa sửa soạn cho chúng ta nghênh 

đón Đấng đã có, đang có và sẽ đến”, một thời điểm đã được ngài nói rõ hơn tại Lebanon 

ngày 11/5/1997:  

 “Tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày lịch sử cuối cùng, và tất cả 

chúng ta đang nỗ lực sửa soạn đón Chúa Kitô đến để thiết dựng vương quốc của Thiên Chúa 

mà Người đã loan báo (We are all living in the Advent of the last days of history, and all 

trying to prepare for the coming of Christ, to build the kingdom of God which he 

proclaimed)” (L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 14/5/1997, trang 2).  

Liên quan đến vấn đề “lần đến cuối cùng của Cha”, cũng trong cùng đoạn mạc khải 

được Đức Thánh Cha trích dẫn trên đây, Chúa Giêsu còn tỏ cho Thánh Nữ Faustina 

như thế này:  

 “Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, thì Cha đến như Đức Vua của Tình 

Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời 

như thế này: Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao 

trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện hình bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở 

của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể 

chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng 

tận” (đoạn 83).  

Lời tiên báo trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina về “tia sáng phát ra từ Balan” cũng 

ứng nghiệm lời Cha Thánh Piô V Dấu nói về ngài sau khi ngài có lần xưng tội với cha 

vào năm 1946 khi còn là một vị linh mục trong thời gian theo học ở Rôma rằng sau này 

ngài sẽ làm giáo hoàng. Phải chăng đó là lý do các sử gia viết về ngài đều tiết lộ sự kiện 

ngài đã tỏ ra bối rối lạ thường chưa từng có khi ngài chợt nghe tin Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô I đột ngột qua đời… Vì có thể bấy giờ ngài cảm thấy đã đến giờ của 

ngài… đúng như những gì ngài đã nghe 22 năm trước (1946-1978!? 
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Chưa hết, trước khi vị giáo hoàng xuất hiện như “một tia sáng phát ra từ Balan” này 

được sinh vào trần gian năm 1920, thì 3 năm trước đó, tức vào năm 1917, Bí Mật Fatima 

phần thứ ba cũng đã nói đến ngài rồi, qua hình ảnh được diễn tả là: “Một vị giám mục 

mặc áo trắng… ngã xuống đất, dường như chết trước một phát súng nổ (a bishop clothed in 

white… falls to the ground, apparently dead under a burst of gunfire)”.   

Đức Gioan Phaolô thực sự là vị Giám Mục Rôma mặc chiếc áo trắng khi bị ám sát chết 

hụt tại Công Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981. Đối với việc thoát chết này nói chung 

và việc Nước Nga trở lại bằng việc giải thể cả lý thuyết lẫn chế độ Cộng Sản nói riêng, 

trong cuốn “Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”, (ấn bản Anh ngữ, xuất bản năm 1994, 

trang 130, 131-132), để trả lời cho câu hỏi “Thiên Chúa có nhúng tay vào việc sụp đổ của 

Cộng Sản hay không? Was God at Work in the Fall of Communism?”, Đức Thánh Cha 

đã qui hết mọi sự về cho Mẹ Fatima như sau:  

 “Chúng ta phải nói sao về 3 trẻ ở Fatima, những em nhỏ, ngay trước cuộc bùng nổ của Cách 

Mạng Tháng Mười, đột nhiên nghe thấy rằng: ‘Nước Nga sẽ trở lại’ và ‘Cuối cùng, Trái 

Tim Mẹ sẽ thắng’…? Chúng không thể nào tạo ra những lời tiên đoán này. Chúng không 

biết đầy đủ về lịch sử hay địa dư, cũng không biết về những biến chuyển trong xã hội cũng 

như những phát triển về ý thức hệ. Thế mà, việc đã xẩy ra đúng như chúng đã nói. Có thể 

đây cũng là lý do tại sao mà một vị Giáo Hoàng từ ‘một xứ sở xa xôi’ đã được kêu gọi đến, 

đó có thể là lý do tại sao cần phải có một cuộc cố sát xẩy ra tại Công Trường Thánh Phêrô 

ngay vào ngày 13/5/1981, ngày kỷ niệm biến cố hiện ra lần thứ nhất ở Fatima – để tất cả mọi 

sự được trở nên thông suốt và thấu đáo, nhờ đó tiếng của Thiên Chúa nói trong lịch sử loài 

người qua những ‘dấu chỉ thời đại’ có thể dễ nghe và dễ hiểu hơn”.  

Biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát ngày 13/5/1981 ở Quảng Trường 

Thánh Phêrô phải chăng đã ứng nghiệm lời tiên tri của Thánh Long Mộng Phố nói về số 

phận của những ai (như  Đức Gioan Phaolô  II) thực hành những điều ngài hướng dẫn 

trong tác phẩm ấy của ngài, nguyên văn ở đoạn 114 như sau:  

 

 “Tôi rõ ràng thấy trước là những con mãnh thú hung ác sẽ xuất hiện cách giận dữ để lấy 

nanh vuốt quỉ quyệt của chúng xâu xé bản viết nhỏ này và người được Thánh Linh dùng để 

viết ra nó – hay ít là giấu nó đi trong tăm tối và kín đáo trong một cái két đựng để nó đừng 

xuất hiện. Họ sẽ thậm chí tấn công và bách hại những ai sẽ đọc nó và thi hành nó”. 

 

Không phải hay sao Đức Gioan Phaolô II đã “đọc nó và thi hành nó” để rồi đã chọn 

khẩu hiệu “totus tuus” và sống trọn ý nghĩa của nó “tất cả của con là của Mẹ”, theo tinh 

thần và đường lối tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ đến Chúa – Per Mariam ad Jesum của 

Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) từ đầu thế kỷ 18 trong cuốn Thành Thực Sùng 

Kính Mẹ Maria của ngài ở đoạn 233?! 



 

HUẤN DỤ 
LINH 

HƯỚNG 
 
 

“Các thương tích của 
Chúa Giêsu là một thứ gai 
chướng, một trở ngại đối 

với đức tin, thế nhưng 
các thương tích này cũng 
là một thứ thử thách của 

đức tin”. 

 

ĐTC Phanxicô – Bài Giảng Chúa 
Nhật 27/4/2014, Lễ Lòng 
Thương Xót Chúa - Phong 

Thánh cho Nhị Vị Giáo Hoàng 
Gioan XXIII và Gioan Phaolô II  

Video 

Photo Gallery 

 

Tâm điểm của Chúa Nhật này, 
thời điểm kết thúc Tuần Bát 
Nhật Phục Sinh và là thời điểm 
Thánh Gioan Phaolô II muốn 

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_SNA2Z6PH
http://www.photogallery.va/content/photogallery/en/celebrazioni-liturgiche/canonizzazione27apr2014.html
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giành kính Lòng Thương Xót 
Chúa, là các thương tích vinh 
hiển của Chúa Giêsu phục 
sinh. 

Người đã tỏ những thương tích 
này ra khi Người hiện ra lần 
đầu tiên với các vị Tông Đồ vào 
chính tối ngày đầu tiên sau 
Ngày Hưu Lễ, ngày phục sinh. 
Thế nhưng, như chúng ta đã 
nghe, Tông Đồ Toma không có 
mặt tối hôm đó, và khi các tông 
đồ khác nói với ông rằng họ đã 
thấy Chúa thì ông trả lời rằng 
ông không tin trừ phi chính bản 
thân ông thấy được và chạm 
đến các thương tích này. Một 
tuần sau, Chúa Giêsu đã hiện 
ra một lần nữa với các môn đệ 
đang tụ tập trên Căn Thượng 
Lầu. Tông Đồ Toma cũng hiện 
diện; Chúa Giêsu hướng về 
ông mà nói cùng ông rằng hãy 
chạm vào các thương tích của 
Người. Lập tức con người rất 
thẳng thắn và quen thói đích 
thân trắc nghiệm hết mọi sự ấy 
liền quì ngay xuống trước mặt 
Chúa Giêsu mà nói: “Lạy Chúa 
của con và lạy Thiên Chúa của 
con” (Gioan 20:28). 

Các thương tích của Chúa 
Giêsu là một thứ gai chướng, 

một trở ngại đối với đức tin, thế 
nhưng các thương tích này 
cũng là một thứ thử thách của 
đức tin. Đó là lý do tại sao các 
thương tích này không bao giờ 
biến mất trên thân xác của 
Chúa Kitô phục sinh: chúng vẫn 
còn đó, vì những thương tích 
này là dấu hiệu trường tồn cho 
thấy tình yêu của Thiên 
Chúa đối với chúng ta. Những 
thương tích ấy là những gì thiết 
yếu cho việc tin tưởng nơi 
Thiên Chúa. Không phải là việc 
tin tưởng rằng Thiên Chúa hiện 
hữu mà là tin tưởng rằng Thiên 
Chúa là tình yêu, là 
lòng thương và trung tín. Thánh 
Phêrô, trích lời Tiên Tri 
Isaia, đã viết cho Kitô hữu rằng: 
"Anh em đã được chữa lành 
nhờ các thương tích của 
Người" (1Phêrô 2:24; xem Isaia 
53:5).  

Thánh Gioan XXIII và Thánh 
Gioan Phaolô II đã không sợ 
nhìn vào các thương tích của 
Chúa Giêsu, chạm đến đôi tay 
thủng của Người và cạnh sườn 
bị đâm của Người. Các vị 
không cảm thấy hổ thẹn về xác 
thịt của Chúa Kitô, các vị không 
cảm thấy Người và thập giá 
của Người trở thành những gì 



Chủ Đề: “Từ bàn tay phải…” - “Vị Giám Mục mặc áo trắng” 

 19 

là gai chướng; các vị không 
khinh thường xác thịt của anh 
em mình (xem Isaia 58:7), vì 
các vị đã thấy Chúa Giêsu nơi 
hết mọi con người chịu khổ đau 
và cố chống chọi. Các vị là 
những con người can 
trường, đầy những tính chất 
cương trực của Thánh Linh, và 
các vị làm chứng trước Giáo 
Hội và thế giới về lòng nhân 
lành và xót thương của Thiên 
Chúa. 

Các vị là những vị linh mục, 
giám mục và giáo hoàng của 
thế kỷ 20. Các vị đã trải qua 
các biến cố tang thương của 
thế kỷ này, nhưng các 
vị đã không bị chúng chi 
phối. Đối với các vị, Thiên Chúa 
còn mảnh lực hơn nhiều; đức 
tin còn mãnh liệt hơn thế nữa - 
một đức tin vào Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân 
trần và là Chúa của lịch sử; tình 
thương của Thiên Chúa, được 
tỏ hiện nơi năm thương tích ấy, 
còn mạnh mẽ hơn nhiều; và 
cũng mãnh liệt hơn nữa đó là 
sự gần gũi của Đức Maria, Mẹ 
của chúng ta. 

Nơi hai con người này, những 
vị đã nhìn lên các thương tích 

của Chúa Kitô và đã làm chứng 
cho tình thương của Người, tỏa 
ra một niềm hy vọng sống động 
và một niềm vui khôn tả và rạng 
ngời (1Phêrô 1:3,8). Niềm hy 
vọng và là niềm vui Chúa Kitô 
phục sinh ban cho các môn đệ 
của Người, niềm hy vọng và 
niềm vui không gì và không ai 
có thể lấy mất của họ. Niềm hy 
vọng và niềm vui Phục Sinh 
này, được khuôn đúc trong cái 
lò chối bỏ bản thân mình, hư 
không hóa bản thân mình, hoàn 
toàn đồng hóa với tội nhân, 
cho đến độ kinh tởm của 
chén đắng cay. Niềm hy vọng 
và niềm vui ấy đã được hai vị 
giáo hoàng thánh thiện 
này lãnh nhận như là một 
tặng ân từ Vị Chúa phục sinh 
và là những gì về phần mình, 
các vị dồi dào tuôn đổ xuống 
trên Dân Chúa, khiến chúng ta 
mãi mãi ghi ơn.  

Niềm hy vọng này và niềm vui 
này là những gì hiện hiện nơi 
cộng đồng tín hữu tiên khởi ở 
Giêrusalem, như chúng ta đã 
nghe trong Sách Tông Vụ (xem 
2:42-47). Đó là một 
cộng đồng đã sống tâm điểm 
của Phúc Âm là yêu thương và 
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xót thương, một cách chân 
thành và huynh đệ.  

Đó cũng là hình ảnh về một 
Giáo Hội được Công Đồng 
Chung Vaticanô II đề ra trước 
mắt chúng ta. Đức Gioan XXIII 
và Gioan Phaolô II đã hợp tác 
với Thánh Linh trong việc canh 
tân và cập nhật hóa Giáo 
Hội để giữ được những tính 
chất nguyên thủy của Giáo Hội, 
những tính chất được 
các thánh nhân đã cống hiến 
cho Giáo Hội qua các thế kỷ. 
Chúng ta đừng quên rằng 
chính các thánh đã cống hiến 
hướng đi và giúp vào việc tăng 
trưởng của Giáo Hội. Trong 
việc triệu tập Công Đồng 
Chung Vaticanô II, Thánh 
Gioan XXIII đã cho thấy một 
tuyệt vời cởi mở trước Thánh 
Linh. Ngài đã để mình được 
dẫn dắt và đối với Giáo Hội 
ngài là một vị mục tử, một vị 
lãnh đạo phục vụ, được Thánh 
Linh hướng dẫn. Điều này đã 
giúp cho Giáo Hội rất nhiều; vì 
lý do ấy mà tôi thích nghĩ về 
ngài như là vị giáo hoàng cởi 
mở trước Thánh Linh.  

Trong việc phục vụ Dân Chúa 
của mình, Thánh Gioan Phaolô 

II là vị giáo hoàng của gia đình. 
Chính ngài có lần đã nói rằng 
ngài muốn được tưởng 
nhớ đến như là vị giáo hoàng 
của gia đình. Tôi đặc biệt vui 
mừng vạch ra điều này khi 
chúng ta đang ở trong tiến 
trình hành trình với các gia đình 
hướng về Thượng Nghị Giám 
Mục Thế Giới về gia đình. Một 
cuộc hành trình chắc chắn 
sẽ được ngài từ trời cao hướng 
dẫn và nâng đỡ. 

Chớ gì hai vị tân thánh và là 
mục tử này của dân Chúa 
chuyển cầu cho Giáo Hội, để 
trong cuộc hành trình hai năm 
này hướng về Thượng Nghị 
Giám Mục Thế Giới được cởi 
mở trước Thánh Linh cho việc 
mục vụ về gia đình. Chớ gì hai 
vị dạy chúng ta đừng hổ thẹn 
trước các thương tích của 
Chúa Kitô và tiến sâu hơn nữa 
vào mầu nhiệm lòng thương xót 
Chúa, một mầu nhiệm luôn hy 
vọng và bao giờ cũng thứ tha, vì 

mầu nhiệm này luôn yêu thương.  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển 
dịch theo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/
homilies/2014/documents/papa-
francesco_20140427_omelia-
canonizzazioni.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html
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Liên  Đoàn Tông  Đồ  Fatima  

Tổng Giáo Phận Los Angeles CA 
 
 

Theo lịch sử của Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam ở Hoa Kỳ thì Liên 
Đoàn Tông Đồ Fatima ở Tổng Giáo Phận Los Angeles là liên đoàn đầu 
tiên, được Anh Nguyễn Hữu Toại và Nguyễn Văn Hoạt phát động trong 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam từ năm 1984. Sau đó, cũng vào thời điểm 
1984 này, thời điểm trùng hợp với biến cố ĐTC GPII hiến dâng Nước Nga 
cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984, trong khi 
Anh Nguyễn Hữu Toại tiếp tục thành lập và gây dựng Phong Trào Thiếu 
Nhi Fatima trong Tổng Giáo Phận Los Angles, thì Anh Nguyễn Văn Hoạt 
tiếp tục phát triển Phong Trào Tông Đồ Fatima ở trong và ngoài tiểu bang 
California. 
 
Tuy nhiên, sau khi Liên Đoàn Tông Đồ Fatima TGP LA đã có được 6 Chị 
Đoàn (Los Angeles, West Covina, San Gabriel, El Monte, Torrance và Van 
Nuys), với sinh hoạt Thứ Bảy Đầu Tháng tại từng Chi Đoàn và cung nghinh 
Mẹ Fatima hằng năm chung Liên Đoàn, và trong khi Phong Trào Thiếu Nhi 
Fatima càng ngày càng “đâm rễ vươn cao” về tinh thần cũng như về ơn gọi 
tu trì, thì Liên Đoàn Tông Đồ Fatima người lớn bắt đầu trở thành “giáo hội 
thầm lặng”, nhất là từ sau cuộc cung nghinh Thánh Mẫu cuối cùng vào 
năm 1996 ở El Monte.  
 
Sau khi hết 5 nhiệm kỳ làm Liên Đoàn Trưởng Thiếu Nhi Fatima (8/9/1991-
8/12/2005), và sau khi được Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tín 
nhiệm trong vai trò chủ tịch trung ương từ Ngày Thánh Mẫu 8/2007 cho 
nhiệm kỳ 1 (và tiếp tục nhiệm kỳ 2 từ Ngày Thánh Mẫu 2012 tới 2017), 
người tôi tớ Thánh Mẫu này đã cố gắng phục hồi Liên Đoàn Tông Đồ 
Fatima TGP Los Angeles là chính địa phương hoạt động tông đồ giáo dân 
của mình.  
 
Trước hết bằng việc tái tấu truyền thống cung nghinh Thánh Mẫu hằng 
năm trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Los Angeles, và biến cố 
này đã được Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, do người tôi tớ Thánh Mẫu ấy 
phấn khích và hỗ trợ, đã tái phát động từ năm 2009, kỷ niệm 25 năm thành 
lập, nhưng đã được cộng đồng chính thức hợp thức hóa và chính cộng 
đồng đã tự đứng ra tổ chức từ năm 2011 cho tới nay. 
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Sau nữa, về nội bộ Liên Đoàn Tông Đồ Fatima, người tôi 
tớ Thánh mẫu này đã cố gắng làm sao có được một Ban 
Chấp Hành Liên Đoàn, và quả thực đã được thực hiện 
vào ngày 1/5/ 2010 khi Anh Nguyễn Hữu Toại, một trong 
hai khởi xướng viên từ đầu, đã tái dấn thân đảm nhận vai 
trò Liên Đoàn Trưởng. Rất tiếc Anh Toại qua đời vào ngày 
30/9/2011 khi chưa hết nhiệm kỳ 3 năm của mình.  

 

 
 

Thành phần từ 4 đoàn Tông Đồ Fatima TGP Los Angeles tham dự cuộc 
họp ngày 1/5/2011 ở tư gia Chị nguyên Đoàn Trưởng El Monte Nguyễn 

Ngọc Anh 
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Anh Nguyễn Hữu Toại (mặc áo trắng ở hình BCH 5 người trên đây) 

 

Cũng may, một tân Ban Chấp Hành đã được thành lập vào ngày 
Chúa Nhật 30/6/2013 với tinh thần dấn thân của Anh Nguyễn 
Phương, Nguyên Đoàn trưởng Tông Đồ Fatima ở Van Nuys từ 
đầu cho tới nay, một Chi Đoàn năng nổ nhất trong TGP LA. Vào 
Tháng 10/2013, Liên Đoàn Tông Đồ Fatima đã có vị tân linh 
hướng là Cha Lê Hồng Thái, linh mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mông Triệu El Monte, thay cho Cha Lê Sơn Hà về hưu.  
 
Và vào ngày 29/3/2014, anh tân Liên Đoàn Trưởng Nguyễn 
Phương đã tổ chức một cuộc họp Liên Đoàn đầu tiên, (dù chỉ có 
2 đoàn hiện diện là Đoàn Vun Nuys và El Monte), để chẳng 
những bàn đến việc tổ chức tĩnh tâm đầu tiên do Liên Đoàn tổ 
chức vào Tháng 8/2014 theo chủ đề Fatima Lòng Thương Xót 
Chúa như ở TGP Seattle 2013 và 2014 mà còn bàn đến cả 
hướng đi tương lai của Tông Đồ Fatima ở TGP LA nữa trong việc 
tái lập các đoàn cũ và thiết lập các đoàn mới.  
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Anh Tân Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Phương (mặc áo đen, người ngồi thứ 

3 từ đầu bàn vào, dưới tấm hình Tiệc Ly trên tường) 
 
Theo gợi ý của người tôi tớ Thánh Mẫu này thì chương trình vừa phục hồi 
đoàn cũ và thành lập đoàn mới, về tinh thần, cần phải đi vào chính cốt lõi 
của Sứ Điệp Fatima là Lòng Thương Xót Chúa, qua các cuộc tĩnh tâm 
hằng năm, và về tiến trình thực hiện thì được chia ra làm 3 năm, trước 
năm 2017, như để sửa soạn mừng 100 năm Biến Cố Fatima: năm 2014 
tĩnh tâm tại Cộng Đoàn Thánh Tâm Van Nuys (miền bắc), Năm 2015 tại 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte (miền trung), và Năm 2016 tại 
Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance (miền nam), vì 3 cộng đoàn này còn 
sinh hoạt Tông Đồ Fatima, và mỗi cộng đoàn thuộc về một vùng khác nhau 
trong Tổng Giáo Phận Los Angeles rộng lớn. 
 
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với Tông Đồ Fatima chúng con bằng tinh 
thần tôi tớ FIAT của Mẹ và bằng tâm tình MAGNIFICAT của Mẹ, để chúng 
con có thể trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ ở mọi nơi, trong mọi 
lúc và hết mọi sự giữa một “thế giới cần đến tình thương của Thiên Chúa 
biết bao!” (ĐTC GPII – Balan ngày 17/8/2002)! 
 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL 



 

CHIA SẺ 

SỐNG 

ĐẠO 
 
 
 
 

MỘT CHÚT TÀI LIỆU  

VỀ TẬN HIẾN 
                                  

     

Chúng tôi thành thực gởi lời chào 

thăm Huynh Đệ trong Chúa và Mẹ 

tới quí anh chị đoàn viên Tông Đồ 

Fatima đã chính thức gia nhập 

phong trào,qua chữ ký trên tờ xin 

gia nhập,và tên quí anh chị sẽ được 

gởi về Trung Ương, để chuyển tiếp 

qua trung tâm Fatima. 

       

Chúng tôi hiểu rằng,chỉ vì lòng yêu 

mến Mẹ Maria sẵn có trong tâm hồn 

mà quí anh chị gia nhập phong trào, 

để như một phương tiện tăng thêm 

lòng sốt mến, đồng thời bó kết với 

toàn thể anh chị em trên toàn thế 

giới,cầu nguyện cho” Nước Mẹ Trị 

Đến để Nước Chúa Vinh 
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Quang”trong tâm hồn nhân loại và 

trên mặt đất đang bị nhuộm đầy tội 

lỗi này. 

       

Chúng tôi tin rằng, Đức Mẹ đã tiếp 

nhận thiện chí lành thánh của quí 

anh chị.Tuy nhiên, Đức Mẹ muốn 

thế giới này được dâng hiến cho 

Trái Tim Vô Nhiễm thế nào,thì 

Ngưới càng muốn từng người 

chúng ta-cách riêng những con cái 

đã gia nhập tổ chức của Mẹ-được 

tận hiến cho Mẹ như vậy.Vì tận hiến 

có nghĩa là trao tận thân xác,linh 

hồn,của cải vật chất,của cải siêu 

nhiên cũng như mọi người thân 

thuộc cho Mẹ, để Mẹ được chiếm 

đoạt, được trọn quyền làm chủ trên 

con người chúng ta.Và từ đó,chúng 

ta hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ.Tất cả 

do Mẹ lo lắng và hướnng dẫn 

cho.Như vậy, đời sống chúng ta sẽ 

trở nên nhẹ nhàng để thăng tiến về 

mọi phương diện . Hạnh phúc cho 

chúng ta biết bao ! 

      

Nhưng vô tri bất mộ. . . . 

      

Vì thời giờ quá eo hẹp trong cuộc 

sống chạy đua trên đất nước chúng 

ta đang dung cư này,không thể ngồi 

lại tâm tình cho đủ,nên chúng 

tôi,với khả năng và tài liệu hạn 

hẹp,xin chép lại và gởi tới quí anh 

chị bản tóm tắt về Tận Hiến của 

Thánh Louis Grignion de 

Monfort,vị Tông Đồ đặt biệt của 

Đức Mẹ,mà phong trào đang tiếp 

tục đi trên con đường ấy để tận hiến 

cho Đức Mẹ. 

     

Tài liệu này được ưu tiên gởi đến 

quí anh chị chưa tận hiến(mặc Áo 

Đức Mẹ),với mục đích,sau khi tự 

học hỏi,quí anh chị có thể tự quyết 

định “NÊN TẬN HIẾN “cho Mẹ 

nhân dịp lễ Bổn Mạng của Đoàn,lễ 

Đức Mẹ Vô Nhìễm Nguyên Tội sắp 

đến. 

     

Mến chào quí anh chị,và xin Mẹ 

luôn đồng hành với chúng ta. 

                                                                           

NHỮNG CÔNG ƠN ĐỨC MẸ 

LÀM  CHO  CON  CÁI: 

 

- Mẹ Maria thương yêu linh hồn 

tận hiến. 

- Mẹ Maria cung cấp nhu cầu hồn 

xác. 

- Mẹ Maria hướng dẫn linh hồn 

tận hiến trên con đường thánh 

thiện. 

- Mẹ Maria bảo vệ linh hồn tận 

hiến trước những cuộc tấn công 

của địch. 
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- Mẹ Maria bầu cử cho linh hồn 

tận hiến và liên kết linh hồn ấy 

với Chúa Giêsu.                      

 

KẾT  QUẢ  TỐT  ĐẸP  CỦA  VIỆC 

TẬN  HIẾN 

 

Thánh Monfort nêu ra 7 kết quả 

tốt đẹp do việc tận hiến: 

- Linh hồn tận hiến được ơn biết 

mình và nên khiêm nhường. 

- Linh hồn tận hiến được thừa 

hưởng tinh thần đức tin của Mẹ. 

- Linh hồn tận hiến được khỏi mọi 

sự bối rối, nghi nan. 

- Linh hồn tận hiến được lòng 

trông cậy vững vàng. 

- Linh hồn tận hiến được thừa 

hưởng đức kính mến của Mẹ. 

- Linh hồn tận hiến được thưởng 

thức hoa thơm quả ngọt trong 

vườn địa đàng. 

- Linh hồn tận hiến được chóng 

nên giống Chúa Giêsu vì được 

nung đúc trong Mẹ Maria và 

khuôn dúc nên các thánh. 

                

CHÚNG  TA  PHẢI  LÀM  GÌ ? 

Khởi sự bằng cách thi hành 

những điều nhắn nhủ của mẹ 

Maria: 

- Dâng mình cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Đức Mẹ. 

- Dâng lên Chúa Những công việc 

khổ nhọc hằng ngày để đền tạ về 

tội lỗi của mình và của người 

khác. 

- Lần hạt mỗi ngày. 

- Mang áo Đức Mẹ Nâu như một 

dấu chỉ dâng mình “tận hiến 

“cho Đức Mẹ. 

             

KHUYẾN  KHÍCH 

- Giữ 5 ngày thứ bảy đầu tháng và 

kết hợp với Mẹ 15 phút trong khi 

suy gẫm về Mầu Nhiệm Mân 

Côi. 

- Năng viếng Thánh Thể để phạt tạ 

những tội lỗi xúc phạm đến Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ. 

- Dâng các việc hy sinh và cầu 

nguyện nhiều cho kẻ có tội biết 

ăn năn trở lại. 

                                                               

(Trích Hòa Bình từ thiên đàng, trg 24) 

 

Simon Huỳnh An Ninh,  

Phó Nội Vụ Trung Ương 
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VAI  TRÒ  CỦA  ĐỨC  GIOAN-PHAOLO  II  TRONG  VIỆC  LÀM  SỤP  

ĐỔ  CHẾ  ĐỘ  CÔNG  SẢN  

 

Vào ngày 24-2-1992, tuần báo Time có đăng bài của Carl Bernstein về Holly 

Alliance (Liên Minh Thánh) nói đến sự đóng góp của Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phailo II trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng Sản tại Đông Âu. Các tài liệu và sự 

kiện trong báo cáo này có xác đáng và chính xác không thì cũng chưa được nghiên 

cứu đầy đủ. Có thể tóm tắt như sau :  

 

Có sự gặp gỡ của Tổng Thống Reagan  của Hoa Kỳ và Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolo II tại Vatican vào ngày 7-6-1982. Trong cuộc gặp gỡ và bàn thảo, hai vị đã 

đồng ý tiến hành một chiến dịch bí mật để giải thể đế quốc Cộng Sản. Có người nói 

đây là liên minh bí mật vĩ đại nhất từ trước đến nay. Cả hai vị đều tin rằng Ba Lan 

có thể tách rời khỏi quỹ đạo Sô Viết, nếu Vatican và Hoa Kỳ quyết tâm cung ứng 

phương tiện để làm lung lay chính quyền Ba Lan vả giữ cho Công đoàn Đoàn Kết 

được tồn tại sau khi chính quyền Cộng Sản ban hành quân luật vào năm 1981 . 

Trước khi Công đòan Đoàn Kết được hoạt động trở lại vào năm 1989 thì đã có 

nhiều hoạt động bí mật, và được cung cấp phương tiện , nuôi dưỡng và cố vấn qua 

một hệ thống  được thiết lập  bởi sự bảo trợ của TT Reagan và DGH  Gioan Phaolo 

II. Hàng tấn máy móc gồm máy gửi Fax, máy in, máy truyền tin , điện thoại , radio 

làn sóng ngắn, máy quay phim, máy photocopy , máy điện tín , máy vi tính … 

được đưa vào Ba Lan qua các đường dây được thiết lập do các linh mục, các nhân 

viên tình báo Mỹ, các đại diện công đoàn Hoa Kỳ ( AFL- CIO ) và các phong trào 

lao động châu Âu . Tài chánh cho Công đoàn Đoàn Kết đang bị cấm hoạt động là 

do quỹ của cơ quan C.I.A , quỹ Quốc Gia Hỗ Trợ Dân Chủ, tài khoản bí mật của 

Tòa Thánh và các Nghiệp Đoàn Thương Mại Châu Âu . 

 

Tổng Thống Reagan cho rằng chủ thuyết Công Sản sắp sụp đổ và ông cần phải đẩy 

mạnh cho nó sụp đổ luôn. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 1982 chiến thuật 5 điểm được đưa ra nhằm làm sụp đổ nền 

kinh tế  Sô Viết , phá vỡ mối liên hệ kinh tế giữa Liên Bang Sô Viết và các quốc 

gia trong Hiệp Ước Varsaw , thúc giục cải cách ngay trong ngay trong đế quốc Sô 

Viết . 

 

Năm 1982 ông Mikhail Gorbachew trở thành lãnh đạo Sô Viết , với phong trào Cởi 

Mở vả CảI Cách mở đường cho sự tan rã của Liên Bang Sô Viết. 
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Ngày 13-12-1981, tướng Wojciech Jarujelski tuyên bố áp dụng quân luật. Mọi 

đường dây liên lạc với thế giới bên ngoài không Cộng sản đều bị cắt đứt, 6000 nhà 

hoạt động Công Đoàn Đoàn Kết bị bắt giữ, hàng trăm người bị cáo buộc phản quốc 

, 9 người bị giết , Công đoàn bị cấm hoạt động. Hàng ngàn người trong Công đoàn 

phải trốn tránh trong các nhà thờ, nhà xứ, phải ở với các linh mục, ông Lech 

Walesa bị bắt giam trong rừng sâu. 

 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo phái một đặc sứ đến Ba Lan để tìm hiểu và báo cáo 

tình thế. Vấn đề am hiểu dân chúng và liên lạc với lãnh đạo Công đoàn Đoàn Kết 

thì Giáo hội có một vị thế không ai so bì được. Những hành động khôn ngoan của 

Công đoàn Đoàn Kết  đều được Giáo Hội hướng dẫn. Tại hầu hết các tỉnh lẻ và 

thành phố Ba Lan, các báo lậu, các bản tin roneo đua nhau xuất hiện , thách đố lại 

các phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát . Giáo Hội xuất bản báo riêng 

. Giấy tờ của Công Đoàn Đoàn Kết được dán trên các bảng thông báo của nhà thờ. 

Có người bạo gan đem bích chương của Công đoàn Đoàn Kết dán ngay tại các đồn 

bót cảnh sát , tại các tòa nhà chính phủ , tại lối ra vào đài truyền hình của chính 

phủ. 

 

Năm 1985 chiến dịch của Cộng sản Ba Lan đàn áp Công Đoàn Đoàn Kết đã hoàn 

toàn bị thất bại. Có hơn 400 tạp chí bí mật được lưu hành ở Ba Lan , một vài tạp 

chí có số lưu hành đến ba chục ngàn số. Trong các hầm ở nhà thờ hay tư gia, hàng 

triệu người xem các bande video tài liệu bằng máy móc và phim được đưa lậu vào 

Ba Lan . Công đoàn Đoàn Kết có thể thường xuyên cắt ngang chương trình phát 

thanh của chính phủ và chen vào những lời như : Hoan hô Công đoàn Đoàn Kết – 

Hãy chống đối. Môt giới chức của Ba Lan kể lại: “Có một lần thật không thể tưởng 

tượng được, vào lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp của của trận đá banh tranh giải vô 

địch toàn quốc, tiếng còi vừa được thổi lên chấm dứt nửa hiệp thì màn ảnh truyền 

hình hiện lên ngay một tấm biểu ngữ với chữ : Công Đoàn Đoàn Kết muôn năm , 

và cuốn băng phát ra âm thanh kêu gọi dân chúng chống lại chính phủ. 

 

Một Đức Hồng Y phụ tá thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã 

phát biểu : “ Không ai ngờ được sự sụp đổ của chủ thuyết Cộng Sản lại có thể xẩy 

ra nhanh và đúng thời biểu như vậy “ (Chính là do sự xếp đặt, điều khiển trong âm 

thầm, siêu nhiên của Đức Mẹ Fatima, sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã 

cùng với các Giám mục trên toàn thế giới dâng loài người cho Trái Tim Đức Mẹ) 

Ngày 19-12- 1987, Varsaw cam kết mở cuộc đối thoại với Giáo Hội. Bốn tháng 

sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được hàng triệu đồng bào hoan nghênh khi 

ngài du hành khắp Ba Lan đòi hỏi nhân quyền và ca ngợi Công Đoàn Đoàn kết . 
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Tháng 7-1988, Tổng bí thư Gorbachew viếng thăm Varsaw , thừa nhận Moscow 

kêu gọi có sự hợp tác của Công Đoàn Đoàn Kết thì mới cai trị được. 

 

Tháng 6- 1989 mở cuộc tuyển cử dân biểu vào quốc hội. Tháng 12- 1990 ông Lech 

Walesa đã trở thành tổng thống Ba Lan . 

 

Tiếp theo là những biến động tại Berlin , Moscow , để năm 1991, tổng thống 

Yensin của Nga bãi bỏ chế độ Cộng Sản Sô viết, đúng theo lời Đức Mẹ đã phán 

xưa tại Fatima năm 1917, trước khi Lenin thành lập Liên Bang Sô viết:  “Trái Tim 

Mẹ sẽ thắng. Nước Nga sẽ ăn năn trở lại“ 

 

 

HƠN MỘT TRIỆU NGƯỜI DỰ LỄ PHONG HIỂN THÁNH CHO ĐỨC  

GIOAN XXIII VÀ GIOAN PHAOLO II. 

 

Ngày 27-4-2014 hàng trăm ngàn người đã đến đứng chật công trường nhà thờ 

Thánh Phêro để tham dự ngày lịch sử có liên hệ đến 4 vị Giáo Hoàng. Với sự hiện 

diện của Đức Giáo Hoàng hưu trí Benedicto XVI , Đức Phanxico đã công bố Đức 

Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolo II  là hiển thánh, trong một buổi lễ phong hiển 

thánh đầu tiên có sự cử hành của 2 vị Giáo Hoàng. Đức Benedicto, nay đã 87 tuổi, 

ngồi xa xa, cạnh các vị Hồng Y  tại công trường trong thánh lễ Chúa nhật . Theo sự 

ước tính của cảnh sát Ý, khoảng một triệu người đã tham dự lễ phong hiển thánh 

tại công trường, trên các đường phố xung quanh và các công trường gần đó với các 

màn ảnh TV lớn được đặt tại những nơi này . 

 

Các khách hành hương Ba lan mang cờ đỏ trắng của quê hương Đức Gioan Phaolo 

II là những người đầu tiên kéo nhau vào công trường trước lúc hừng đông. Họ bị 

chặn lại bởi hàng rào người gồm các nhân viên bảo vệ dân sự mặc áovét có lân tinh 

đứng giữ trật tự. Phần lớn những người đến đầu tiên đã phải cắm trại ngòai trời qua 

đêm dọc theo Các con phố dẫn vào công trường . Những người khác thức suốt đêm 

tham dự các buổi canh thức do hàng chục nhà thờ  ở trung tâm Roma tổ chức.  

 

Đức Phanxico đã thuyết phục Đức Benedicto ra khỏi cảnh hưu trí và mời ngài 

tham dự sinh hoạt công cộng  của Giáo Hội . Từ trước đến nay Giáo Hội Công 

Giáo không hề được thấy vị Giáo Hoàng đang trị vì và Giáo Hoàng hưu trí cùng cử 

hành một thánh lễ công cộng chung với nhau. 

 

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội có lễ phong hiển thánh cho hai vị 

Giáo Hoàng cùng một lúc. Quyết định của Đức Phanxico phong hiển thánh cho hai 

nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất của thế kỷ 20 là một hành vi cân bằng khá tế nhị 
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, đem lại cho cả hai bên bảo thủ lẫn cấp tiến trong Giáo Hội mỗi bên một vị thánh 

mới .  

 

Đức Gioan XXIII trị vì từ năm 1958 tới năm 1963, trong khi Đức Gioan Phaolo II  

có một triều đại kéo dài ¼ thế kỷ , từ năm 1978 đến năm 2005 . 

 

Các vị vua và hoàng hậu, các tổng thống và thủ tướng của hơn 90 quốc gia đã tham 

dự lễ phong hiển thánh. Trong số các vị vọng người ta thấy có tổng thống Ý  

Giorgio Napolitano và vợ là Clio; T.T. Zimbabwe Robet Mugabe và vợ là Grace 

Mugabe; T.T Balan  Bronislaw Komorowski và vợ là Anna Komorowski; và 2 cựu 

TT Balan là Lech Walesa và Kwasniewski. 

Khoảng 20 nhà lãnh đạo Do Thái giáo từ Hoa Kỳ, Israel, Ý và quê hương 

Argentina của Đức Phanxico và Balan cũng tham dự . 

 

Đức Phanxico chủ tọa thánh lễ với Đức Benedicto đồng tế cùng với 150 Hồng Y 

và gần 1000 Giám Mục. 

 

Khoảng 600 linh mục đã cho rước lễ tại công trường và khoảng 250 phó tế cho 

rước lễ tại các khu vực xung quanh .    

 

 

BẠCH NGA CẦN CÓ THÊM THÁNH ĐƯỜNG. 

 

Munich. Một trong những vấn đề cấp thiết nhất của Giáo Hội Công Giáo tại Cộng 

Hòa Bạch Nga (hay Belarus ) là tình trạng thiếu nhà thờ. Giáo phận Minsk , thủ đô 

Bạch Nga có 300 ngàn tín hữu Công Giáo nhưng chỉ có 4 nhà thờ và 5 nhà nguyện. 

Chính phủ đã tặng cho Giáo Hội 10 khu đất, nhưng việc kiến thiết thánh đường rất 

đắt.  

 

Cách nay 25 năm, khi chế độ Liên Xô mới sụp đổ, chỉ có 62 linh mục, nhưng nay 

số linh mục bản xứ là 370 vị. Nếu tính cả các linh mục nước ngoài thì con số là 

500 vị. Đức Tổng Giám Mục cũng cho biết quan hệ giữa Công Giáo và Chính 

Thống Giáo tại Bạch Nga rất tốt đẹp , không chỉ có tính chất thân hữu mà hai bên 

còn giúp đỡ nhau nữa. Vì nước này không có trường cao đẳng thần học Công giáo, 

nên có khoảng 10% các sinh viên tại các phân khoa thần học Chính Thống tại 

thành phố Misk là Công giáo. Ngoài ra còn có 2 giáo sư tại phân khoa Chính 

Thống là linh mục Công giáo. 

 

Đức Tổng Giám Mục  giáo phận hy vọng Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến thăm 

nuớc này và cả Đức Tổng Giám Mục Pavel của Chính Thống Giáo  cũng tỏ ra cởi 
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mở với dự án này. Bạch Nga có thể là nơi rất thích hợp cho cuộc gặp gỡ giữa Đức 

Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Giáo Nga. 

 

 

TRIỂN LÃM VĂN BẢN KINH THÁNH TẠI VATICAN. 

 

Vatican. Từ  ngày 2-4 đến 26-4-2014,  gần 200 văn bản Kinh Thánh hiếm, viết trên 

giấy da , được triển lãm tại Vatican với chủ đề “Verbum Dei II: Lời Chúa đi tới 

mọi dân nước“ 

 

Cùng với ba mảnh Kinh Thánh viết trên giấy da trong các cuốn Kinh Thánh tìm 

được ở Biển Chết và nguyên bản Kinh Thánh của vua James bên Anh quốc, ấn 

hành năm 1611, khách tham quan còn có thể xem Kinh Thánh bằng vi mạch  

(Microchip Bible ) máy tính, đã được phi thuyền Apollo 14 đưa lên mặt trăng và 

trở về trái đất hồi năn 1971.  

 

Thư viện Vatiacan cũng trưng bầy lần đầu tiên nguyên bản từ bộ Bodmer bằng 

giấy cói (papiri) được viết ra vào khoảng năm 200, chứa đựng Tin Mùng theo 

Thánh Luca và Thánh Gioan. Thư viện vốn giữ các tài liệu này và các mảnh tài 

liệu mong manh khác trong một hầm được xây đặc biệt với độ ẩm rất thấp. 

 

Đây là lần thứ hai cuộc triển lãm văn bản Kinh Thánh được thực hiện tại Vatican . 

Cuộc triển lãm đầu tiên được thực hiện các nay 2 năm cũng tại cánh Carlo Magno 

ở bên ngoài quảng trường Thánh Phero nhân dịp kỷ niệm 400 năm ấn hành sách 

Kinh Thánh của vua James nước Anh. 

 

Đại học Cambridge bên Anh đã cho mượn  một thủ bản Phúc Âm Bath hồi thế kỷ 

11, là bản dịch đầy đủ duy nhất các sách Phúc Âm ra tiếng Anh thời thượng cổ . 

 

 

ÁN PHONG THÁNH MAU LẸ NHẤT TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI. 

 

Roma . Theo giáo sư lịch sử Giáo Hội  Andrea Ricardi , án phong thánh cho Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolo II  được tiến hành mau lẹ nhất trong lịch sử, chỉ có 9 

năm sau khi ngài qua đời . 

 

Giáo sư Ricardi cũng là sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio và là 

tác giả cuốn sách mới xuất bản với tựa đề “ Sự thánh thiện của Đức Giáo Hoàng 

Wojtila “ , ông nói rằng : “ Việc phong thánh chưa bao giờ đến nhanh như thế đối 

với một vị Giáo Hoàng . Đức Giáo Hoàng Pio X là vị Thánh Giáo Hoàng duy nhất 
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trong thế kỷ 20 trước Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolo II. Người ta phải đợi 40 

năm trời sau khi qua đời, để được Đức Giáo Hoàng Pio XII tôn phong hiển thánh 

hồi năm 1954. Đức Pio X đã được phong chân phước 3 năm trước đó, tức là năm 

1951.” 

 

Còn Đức Gioan XXIII được phong hiển thánh với sự chuẩn chước phép lạ do Đức 

đương kim Giáo Hoàng  Phanxico, Người cho rằng Công Đồng thực là một phép lạ 

của Đức Gioan XXIII. Dầu được chuẩn chước như vậy, Ngài phải đợi tới 50 năm 

sau khi qua đời mới được phong hiển thánh . 

 

(Biệt chú của Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: Theo sử 

liệu thì Thánh Phanxicô Khó Khăn / Saint Francis Assisi 

được phong thánh chưa đầy 2 năm - qua đời ngày 3/10/1226 

và được phong thánh ngày 16/7/1228! Chưa hết, Thánh Nữ 

Elizabeth Hung Gia Lợi chưa đầy 4 năm đã được phong 

thánh - qua đời ngày 17/11/1231 và được phong thánh ngày 

27/5/1235. Nếu thế thì ĐTC GPII không phải là vị hiển 

thánh được tuyên phong nhanh nhất trong lịch sử Giáo Hội! 

Nếu so sánh với riêng các vị giáo hoàng được tôn phong hiển 

thánh thì đúng). 
 

 

MỘT ĐAN  VIỆN  TẠI  THÁNH ĐỊA LẠI BỊ  XÚC  PHẠM. 

 

Tel Aviv .  Một đan viện Công Giáo tạ Thánh Địa lại bị những người Do Thái cực 

đaon viết những câu xúc phạm trên tường . 

 

Những kẻ “ vô danh “  thuộc phong trào Do Thái cực đoan viết những câu xúc 

phạm đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên tường đan viện Đức Bà Palestine ở Deir 

Rafat, cách Gierusalem 30 cây số . 

 

Ngoài những câu phạm thượng như thế, những kẻ vô danh cũng chọc thủng bánh 

xe của 5 xe hơi đậu cạnh đan viện trong đêm thứ hai rạng ngày thứ ba 1-4-2014. 

Cảnh sát tại Gierusalem đã mở cuộc điều tra. 
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Đan viện Deir Rafat thành lập năm 1927 và tọa lạc giữa thành phố Tel Aviv và 

Gierusalem. Các đan viện và tu việc khác đã bị những người Do Thái cực đan này 

chiếu cố trong thời gian trước đây. 

 

Tổng cộng từ năm 2009 đến nay đã có 29 tu viện Kito và đền thờ Hồi giáo bị 

những nhóm Do Thái cực đoan ở Israel, Gierusalem và lãnh thổ Palestine tấn công 

và xúc phạm. Các nhóm này dường như hành động phạm pháp  mà không bị luật 

pháp trừng trị . 

 

 

ĐỨC HỒNG Y AMATO: ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC PHAOLO 

VI  SẮP TỚI HỒI KẾT THÚC. 

 

Roma .  Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh cho biết:  “ 

Án phong của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI tiến hành tốt đẹp ; hiện nay bộ Phong 

Thánh đang cứu xét phép lạ, và về vấn đề này cần có sự dè dặt kín đáo tối đa “ . 

 

 

ĐÀI THIÊN VĂN VATICAN TỔ CHỨC MỘT KHÓA HỌC CHO CÁC 

NHÂN VIÊN MỤC VỤ. 

ROMA . Đài thiên văn Vatican sẽ tổ chức một khóa học cho các nhân viên mục vụ 

vào tháng 1- 2015, về tương quan giữa Đức Tin và Thiên văn học . 

 

Khóa học sẽ diễn ra tại Tucson , Arisona, Hoa kỳ, nơi có chi nhánh của Đài Thiên 

Văn Vatican. Khóa học nhắm mục đích mang lại cho các học viên một sự hiểu biết 

thời sự về vũ trụ như một sự biểu lộ cụ thể tình thương của Thiên Chúa . Các đề tài 

được đề cập đến  trong khóa học thật là đa diện , từ big bang, vụ nổ đầu tiên trong 

không gian đưa tới sự hình thành trái đất, cho đến việc thám hiểm các hành tinh, và 

việc nghiên cứu về sự sống ngòai trái đất . 

 

Tu huynh  Guy Consolmagno, dòng Tên , nghiên cứu gia tại Đài Thiên Văn 

Vatican, là người đề ra sáng kiến tổ chức kháo học nói rằng :  “ Quá nhiều người 

Công Giáo không ý thức sự kiện khoa học là thành phần gia sản của chúng ta. Nếu 

thế giới hữu hình này là một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, thì việc nghiên 

cứu thế giới này bằng khoa học là một cách thức thiết lập  một quan hệ thân mật 

hơn với Đấng Tạo Hóa “ .   
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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). 
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