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Thời Điểm Maria  

Đạo Diễn Thương Xót 
 

(trích “Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót” 2017 - Cao Tấn Tĩnh, trang 253-258, 320-322) 

 

 

 

 
húng ta thấy diễn tiến của 
Thời Điểm Maria, một thời điểm có 
thể nói được mở màn từ tiến 
bán thế kỷ 19, với Biến Cố Thánh 

Mẫu Ban Ơn ở Paris năm 1830, đến giữa 
thế kỷ 19, bao gồm Biến Cố Thánh Mẫu 
Châu Lệ ở La Salette năm 1846 và Biến 
Cố Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức năm 
1858, sang cả đầu thế kỷ 20, với Biến Cố 
Thánh Mẫu Mân Côi ở Fatima năm 1917.  
 
Có thể nói, theo diễn tiến của Thời Điểm 
Maria bao gồm 4 Biến Cố Thánh Mẫu 
chính yếu kéo dài gần 100 năm này, Mẹ 
Maria như thể một người nữ "đang tiến lên 
như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ 
như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp 
hàng vào trận" (Diễm Tình Ca 6:10).  
 
Trước hết, trong Thời Điểm Maria của 
mình, từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 
20, Mẹ Maria quả thực đã "tiến lên như 
rạng đông" nơi Biến Cố Thánh Mẫu 
Ban Ơn ở Paris vào năm 1830 với Chị 
Thánh Catarina Labuarê, vị nữ tu sứ giả 
mới là tập sinh của Dòng Nữ Tử Bác Ái do 
Thánh Vinh-Sơn Phaolô Pháp quốc sáng 
lập, vị sứ giả được Mẹ truyền thực hiện 
một mẫu ảnh như chị thị kiến thấy ngày 
27/11/1830, để nhờ đó có thể cứu vãn 
"những thời điểm của sự dữ ở Pháp cũng 

như trên thế giới" (Mẹ nói với 
chị đêm ngày 19/7/1830).  
 
Mẫu ảnh được Mẹ muốn có này, đã được 
viên thợ vàng Adrien Vachette thực hiện 
bằng kim loại hơn là bằng vải như 
kiểu Áo Đức Bà, vốn được gọi là 
Miraculous Medal hay Ảnh Mẹ Ban Ơn: 
mặt trước của ảnh này cho thấy Mẹ 
Maria đứng trên quả cầu với những tia 
sáng từ đôi tay của Mẹ chiếu xuống thế 
giới và chung quanh Mẹ theo hình trái 
xoan có hàng chữ: "Ôi Maria hoài thai vô 
nhiễm tội, xin cầu cho chúng con là kẻ 
chạy đến cùng Mẹ"; mặt sau có hình chữ 
M ở dưới chân cây Thánh Giá và ở trên 
hai Trái Tim Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm 
Mẹ, cả 3 được bao quanh bởi 12 ngôi 
sao.  
 
Ảnh Mẹ Ban Ơn theo thị kiến ngày 
27/11/1830 này chất chứa một sự thật về 
Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc ở chỗ Hoài 
Thai Vô Nhiễm (mặt trước) và Đồng Công 
Cứu Chuộc (mặt sau), theo đúng chiều 
hướng ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 
1917. Nếu Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội 
của Mẹ mang ý nghĩa Mẹ được hưởng 
trước ơn cứu độ của Chúa Kitô Con Mẹ, 
mà ở Paris là kinh đô ánh sáng của 
chung Âu Châu Kitô giáo vào tiền bán thế 

C 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adrien_Vachette
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kỷ 19 bấy giờ, một trung tâm văn minh Tây 
phương đang băng hoại tội lỗi, thì Mẹ 
Maria đã chẳng xuất hiện như "rạng đông" 
báo hiệu Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô 
hay sao, vì ở đâu tội lỗi càng nhiều 
thì ở đấy càng tràn đầy ân sủng (xem 
Roma 5:20). 
 
Sau nữa, theo tiến trình thứ tự của 
Thời Điểm Maria, một tiến trình dường 
như ứng nghiệm lời Thánh Kinh 
về Mẹ trong Sách Diễm Tình Ca, ở chỗ, 
sau khi Mẹ "tiến lên như rạng đông" ở Biến 
Cố Thánh Mẫu Ban Ơn ở Paris năm 1830, 
thì Mẹ Maria hiện ra ở La Salette ngày 
19/9/1846, áp lễ Mẹ Đau Thương bấy 
giờ, một tỏ hiện với một dung nhan 
châu lệ nhưng lại "đẹp như mặt trăng", 
vì Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ là 
phản ánh Mặt Trời Công Chính ban 
ngày để soi sáng về đêm, một đêm tối tăm 
càng lúc càng kinh hoàng rùng rợn ở thế 
giới Kitô giáo Âu Châu, đến độ, như Bí Mật 
La Salette được Mẹ Maria tiết lộ và được 
một trong 2 thiếu nhiên thụ khải là Melanie 
viết ra vào năm 1878 rằng: "Rôma sẽ mất 
Đức Tin và nên toá của tên Phản 
Kitô... Giáo Hội sẽ ở trong tình trạng khuất 
mờ, thế giới sẽ ở trong tình trạng hoảng 
sợ".  
 
Sau đó, từ chỗ "tiến lên như rạng đông" 
qua Biến Cố Thánh Mẫu Ban Ơn ở Paris 
năm 1830, tới chỗ "đẹp như mặt trăng" 
qua Biến Cố Thánh Mẫu Châu Lệ ở La 
Salette năm 1846, Mẹ Maria được Sách 
Diễm Tình Ca diễn tả là "rực rỡ như mặt 
trời" ở Biến Cố Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở 
Lộ Đức năm 1858, nơi Mẹ tự xưng với nữ 
thiếu niên Bernadette 14 tuổi vào lần hiện 
ra thứ 16 (trong 18 lần) ngày 25/3/1958 
cho nữ thiếu niên thụ khải cứ muốn biết 
tên Mẹ là gì và Mẹ chỉ đáp lại bằng nụ 
cười để rồi cuối cùng Mẹ đã chính thức 
tuyên bố rằng: "Mẹ là Đấng hoài thai vô 

nhiễm tội - Que soi era immaculada 
concepcion".  
 
Ở Biến Cố Thánh Mẫu La Salette 1846 Mẹ 
khóc nhưng ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 
năm 1858, 12 năm sau, Mẹ lại cười, không 
phải vì Mẹ thấy con cái Mẹ đã ăn năn cải 
thiện đời sống mà là Mẹ bắt đầu thực hiện 
quyền năng chữa lành của Mẹ, trở thành 
niềm hy vọng cứu độ cho họ. Đó là lý do ở 
Lộ Đức một trong những nguyên liệu thiên 
nhiên chính yếu là nước, biểu hiệu cho sự 
sống, đã trở thành nổi bật, xuất hiện từ 
dưới đất, được Mẹ Maria sử dụng như 
phương tiện tỏ mình ra cho những ai tin 
tưởng vào quyền năng cứu độ của Mẹ, 
quyền năng đồng công cứu chuộc của 
Mẹ, được hiện thực qua biết bao nhiêu là 
phép lạ chữa lành về phần xác cho những 
ai tin vào Thiên Chúa nơi Mẹ, một dấu 
chứng cho thấy Mẹ quả thực "rực rỡ như 
mặt trời" nơi quyền năng cứu độ của Chúa 
qua Mẹ. 
 
Sau hết, theo tiến trình tỏ mình ra mỗi 
ngày một trọn vẹn hơn, đúng như Sách 
Diễm Tình Ca diễn tả, Mẹ Maria đã trở 
nên "oai hùng như đạo binh sắp hàng 
vào trận" qua Biến Cố Thánh Mẫu Mân 
Côi ở Fatima năm 1917. Mẹ Maria "oai 
hùng như đạo binh sắp hàng vào trận" ở 
Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 
1917 được thể hiện tỏ tường nơi các sự 
kiện sau đây:  
 
1- Vừa hiện ra ở Fatima lần đầu tiên ngày 
13/5/1917, chưa xưng mình là ai và đến để 
làm gì thì Mẹ đã triệu tập ngay một đại 
binh dàn trận bằng cách kêu gọi 3 Thiến 
Nhi Fatima nhỏ bé từ 10 tuổi trở xuống 7 
tuổi, "dâng mình cho Thiên Chúa để đền tạ 
những gì Người bị xú phạm và cầu cho tội 
nhân ăn năn hoán cải".  
 
2- Trong 4 Biến Cố Thánh Mẫu chính yếu 
của Thời Điểm Maria thì Biến Cố Thánh 
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Mẫu Fatima có đến 3 thụ khải (nhiều nhất 
và hùng hậu nhất) chứ không phải 1 như 
Biến Cố Thánh Mẫu 1830 hay Lộ Đức 
1858 hoặc 2 như Biến Cố Thánh Mẫu 
1846. Và 3 Thiếu Nhi Fatima này mỗi em 
có một ơn gọi riêng nhưng bất khả phân ly 
vì đều nhắm đến phần rỗi tội nhân bằng 
việc đền tạ (ơn gọi của Chân 
Phước Phanxicô), bằng việc hy sinh (ơn 
gọi của Chân Phước Giaxinta) và bằng 
việc "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu 
mến" (nữ tu Lucia). 
 
3- Khung cảnh Mẹ hiện ra là ở ngoài trời 
chứ không phải ở trong nguyện đường 
trang nghiêm như ở Biến Cố Paris 1830, 
hay ở trong hang động kín đáo như ở Biến 
Cố Lộ Đức 1858. Bởi thế, so với khung 
cảnh ở Lộ Đức, nơi càng thơ mộng xinh 
tươi thế nào, nơi Mẹ nở nụ cười tươi vui, 
thì ở Fatima càng có tính cách hùng vĩ, 
chiến trường, với dung nhan nhiêm chỉnh 
của một Nữ Tướng Maria. 
 
4- Thời điểm Mẹ hiện ra ở Fatima từng lần 
và trong cả 6 lần là vào ban trưa nắng 
nóng, chứ không phải vào sáng sớm mát 
mẻ như ở Lộ Đức, và hiện tượng mặt trời 
nhẩy múa vào ngày 13/10/1917 kết thúc 
toàn bộ Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 
1917 càng cho thấy tính cách "oai hùng" 
của Mẹ hơn bao giờ hết trong cả 4 Biến 
Cố Thánh Mẫu tiểu biểu trong Thời Điểm 

Maria, những biến cố thực sự cho 
thấy ứng nghiệm lời tiên báo trong Sách 
Diễm Tình Ca về một người nữ "tiến lên 
như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rõ 
như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp 
hàng vào trận".  
 
Chính Đệ Nhất Tạo Vật về ân sủng là Mẹ 
Maria đầy ơn phúc đã ý thức được "những 
sự trọng đại" (Luca 1:49) mà Đấng Toàn 
Năng đã làm cho phận nữ tỳ thấp hèn của 
Mẹ không phải chỉ cho riêng bản thân Mẹ 
mà còn cho chung loài người nữa, nên 
Mẹ đã chẳng những đồng công với Chúa 
Kitô Cứu Thế Con Mẹ khi hai Mẹ Con còn 
sống trên trần gian này, Mẹ còn tiếp tục vai 
trò Đạo Diễn Thương Xót của mình trong 
lịch sử Giáo Hội nữa, hiển nhiên nhất là 
vào Thời Điểm Maria của Mẹ.  
 
Ở Biến Cố Thánh Mẫu nào cũng thế, 
cho dù có khác nhau về 
thời điểm, địa điểm, diễn tiến và 
sứ điệp, Mẹ Maria cũng chỉ đóng 
vai Đạo Diễn, như ở Tiệc Cưới Cana 
xưa. Mẹ quả thực đã đóng vai đạo diễn ở 
Tiệc Cưới Cana, như một môi giới 
làm trung gian giữa Chúa Giêsu và con 
người, để làm cho Con Mẹ có thể tỏ mình 
ra cho con người và con ngưòi nhờ đó có 
thể nhận biết Người thế nào, thì ở các 
Biến Cố Thánh Mẫu thời đại trong lịch sử 
loài người cũng thế. 

 
Nếu ở các Biến Cố Thánh Mẫu Mẹ Maria 
chỉ đóng vai Đạo Diễn như một môi giới 
làm trung gian giữa Con Mẹ và loài người, 
thì hiện ra ở nơi nào, Mẹ chỉ có một 
sứ điệp duy nhất, một sứ điệp chính yếu 
làm nên tất cả và chi phối tất cả mọi  

 
Sứ Điệp Thánh Mẫu cho từng Biến Cố 
Thánh Mẫu. Sứ Điệp Thánh Mẫu chính 
yếu duy nhất Mẹ Maria muốn nhắn gửi 
nhân loại nhất là Kitô hữu ở các nơi và mọi 
lúc như ở Cana đó là: "Hãy làm những gì 
Người bảo" (Gioan 2:5). 

 
 
 
 



Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hành Hương Thánh Mẫu “Thời Điểm Maria” 10-22/5/2017 

 

 8 

 

 
 
 

 
 
 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 9 

 
 

Định Hướng  
Hành Hương Thánh Mẫu 2017 

“THỜI ĐIỂM MARIA” 
 

 
 

iến cố Thánh Mẫu Fatima là một biến 

cố Thánh Mẫu lịch sử trọng đại nhất và 

khẩn trương nhất trong các biến cố 

Thánh Mẫu từ trước đến nay trong Giáo Hội 

cũng như trên thế giới. Tại vì Biến Cố Fatima 

và Sứ Điệp Fatima là những gì liên quan chẳng 

những đến sứ vụ của riêng Giáo Hội Chúa Kitô 

trên trần gian thời hậu hai Thế Chiến I và II, mà 

còn đến vận mệnh chung của thế giới loài 

người nữa, như đã thực sự xẩy ra trong lịch sử 

vào hậu bán thế kỷ 20.  

 

Tuy nhiên, không phải biến cố Nước Nga đã 

trở lại ngày 25/12/1991 là Sứ Điệp Fatima đã 

trở thành lỗi thời, trái lại, từ ngày đó, lịch sử 

thế giới lại càng ngày càng ứng nghiệm hơn với 

những gì đã được tiết lộ trong Bí Mật 

Fatima và được Mẹ Maria tiết lộ cho 3 thiếu 

nhi thụ khải biết vào ngày 13/7/1917. Thế giới 

này sẽ đi về đâu và như thế nào, đều đã được 

gói ghém kín đáo trong Bí Mật Fatima phần thứ 

ba, phần bí mật đã được Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II cho tiết lộ vào ngày 26/6/2000, và 

còn được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 

dường như đã tiên báo một cách 

linh ứng nào đó ở Linh Địa Fatima ngày 

13/5/2010. 

 

Có thể nói, căn cứ vào diễn tiến lịch sử và 

chính sứ điệp của mình, Fatima chính là dạo 

khúc mở màn cho thời điểm của Lòng Thương 

Xót Chúa, một thời điểm được chính Đức 

Thánh Cha Phanxicô công nhận đã có từ 

thời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và là một 

thời điểm được ngài thôi thúc Giáo Hội hãy trở 

thành một bệnh viện lưu động hay bệnh viện dã 

chiến (a field hospital) để băng bó biết bao 

nhiêu là thương tích của con người trong một 

thời đại đang chẳng những sống trong cơn bão 

lốc văn hóa chết chóc mà còn trong trận đại lụt 

văn hóa tận số nữa (terminal culture).  

 

Không biết có liên hệ gì với nhau hay 

chăng mà Năm Thánh Thương 

Xót 2016 được Đức Thánh Cha Phanxicô mở 

ra ngay trước Năm Thánh Mẫu Fatima 2017. 

Nhưng chắc chắn một điều là chẳng có gì tình 

cờ ngẫu nhiên theo sự quan phòng thần linh 

của Đấng làm chủ lịch sử thế giới loài người. 

Và ngày 13/5/2017, thời điểm kỷ niệm biến cố 

Thánh Mẫu Fatima Bách Chu Niên (1917-

2017), Đức Thánh Cha Phanxicô, Vị Giáo 

Hoàng mở Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ 

2016 sẽ đến Linh Địa Thánh Mẫu Fatima để 

chủ sự mừng 100 năm biến cố Thánh Mẫu 

trọng đại và hết sức khẩn trương này.  

 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương sở dĩ thực 

hiện cuộc Hành Hương được gọi là "Thời Điểm 

Maria", không phải chỉ để cùng với Giáo Hội, 

qua vị giáo hoàng đại diện Chúa Kitô, mừng 

Biến Cố Thánh Mẫu Fatima Bách Chu Niên 

(1917 – 2017), mà còn nhờ dịp này xin Thánh 

Mẫu Thương Xót Maria ở Fatima, vị đã cảm 

nghiệm được LTXC hơn ai hết, giúp cho mọi 

phần tử và mỗi phần tử TĐCTT cũng được chia 

sẻ phần nào LTXC với Mẹ và như Mẹ, nhờ đó, 

họ có thể loan truyền LTXC trong thời điểm 

của lòng thương xót ngày nay, bằng chứng từ 

thực sự của Linh Đạo Thương Xót: "Giêsu ơi, 

con tin nơi Chúa!" 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh 

B 



Lịch Trình 

HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017  

“THỜI ĐIỂM MARIA” 
 

(Hành hương kính viếng chính yếu 4 Linh Địa Thánh Mẫu làm nên Thời Điểm Maria, nhưng 
theo lộ trình ngược thời gian: Fatima 1917 - Lộ Đức 1858 – La Salette 1846 – Paris 1830) 

 

Chuyến Hành Hương Fatima Lòng Thương Xót Chúa trước hết và trên hết là chuyến 
Hành Hương về  Thánh Mẫu. Bởi thế, phái đoàn hành hương TĐCTT sẽ ghé kính viếng 
các địa điểm chính yếu Đức Mẹ hiện ra quan trọng trong lịch sử từ thế kỷ 19 ở Pháp 
quốc sang đầu thế kỷ 20 ở Bồ Đào Nha: Ở Bồ Đào Nha như Thánh Mẫu Fatima năm 
1917, và ở Pháp như Thánh Mẫu Lộ Đức Năm 1858, Thánh Mẫu La Salette Năm 1846 
và Thánh Mẫu Ban Ơn năm 1830.  

Lịch Trình Hành Hương Fatima Lòng Thương Xót Chúa 13 ngày, con số của 
Fatima, từ ngày 10 đến ngày 22/5/2017: 

- Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima (11-13/5), nơi chính yếu nhất của 
chuyến đi, và là nơi Nhóm TĐCTT (trong số rất ít con dân Việt Nam) được cùng với 
toàn thể  Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô, long trọng cử hành mừng biến cố Thánh Mẫu 
Fatima bách chu niên và tuyên phong hiển thánh cho 2 Thiếu Nhi Fatima thụ khải là 
Chân Phước Phanxicô và  Chân Phước Giaxinta vào sáng Thứ Bảy 13/5/2017, và cũng 
là nơi Nhóm TĐCTT sẽ cùng nhau và thay cho chung nhóm tận hiến cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.   

- Đến Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức (15-16/5), 
sau đó từ Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra 18 lần với Chị Thánh Bernadette, 11/2 – 
16/7/1858, thuộc miền Nam Pháp quốc tiến lên miền bắc nước này.... 

- Đến Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette (18/5), nơi Mẹ Maria đã tiết 
lộ Bí Mật La Salette là bí mật liên quan đến Bí Mật Fatima 70 năm sau... 

- Cuối cùng đến Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris (21/5), nơi Mẹ Maria 
hiện ra với Chị Thánh Catarina Labuaré Dòng Thánh Vinhsơn đệ Phaolô, nơi vẫn còn 
xác của chị. 

Ngoài 4 Linh Địa Thánh Mẫu chính yếu là Fatima, Lộ Đức, La Salette và Paris, 
trên đường đi từ linh địa này tới linh địa kia, chuyến hành hương còn ghé 
một số địa danh hành hương hay tham quan đặc biệt khác nữa, bao gồm cả ở 3 
nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp. 
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Ở Bồ Đào Nha, phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta, ngoài Linh Địa Thánh Mẫu 
Fatima, còn  

- Ghé Santarem (11/5) viếng Nhà Thờ Phép Lạ Thánh (the Church of the Holy Miracle - 
Igreja do Santissimo Milagre), nơi đã xẩy ra một phép lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13, 
vẫn còn vết tích lịch sử trong nhà thờ này. 

Ở Tây Ban Nha, trên đường từ Bồ Đào Nha sang Pháp, phái đoàn sẽ: 

- Ghé Salamanca (14/5), nơi có một trong những trung tâm hành hương quan trọng 
nhất ở Tây Ban Nha là Alba de Tormes - thăm Đan Viện Carmelo của Thánh Nữ Tiến 
Sĩ Têrêsa Avilla, cũng đưọc gọi là Têrêsa Mẹ, vị đã cùng với Thánh Gioan Thánh Giá 
cải cách Dòng Kín này),  

- Và Burgos (15/5) - thăm Vương Cung Thánh Đường nguy nga ở đây.  

Ở Pháp, từ miền nam, lên miền bắc, từ Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức lên Paris, 
phái đoàn hành hương TĐCTT sẽ  

- Ghé tham quan Carcassone (17/5), một thành trì vĩ đại nhất ở Âu Châu, từng chống 
lại cuộc bao vây của Charlemagne 5 năm trường hồi thế kỷ thứ 8, vẫn còn một số 
tường thành được người Rôma xây từ thế kỷ thứ 3 thứ 4, và  

- Ghé tưởng niệm Avignon (18/5) là nơi có 6 vị giáo hoàng người Pháp lưu ngụ (trước 
khi về lại Roma năm 1377) và cũng là nơi có những dinh thự nguy nga của Tòa 
Thánh thời trung cổ bấy giờ, ghé thăm cả Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà hiện 
tại ở đây. Sau khi kính viếng Linh Địa Thánh Mẫu La Sallette,  

- Ghé thăm Ars-sur-Fromans (18/5) là nơi Cha Thánh Gioan Vianney đã làm cha sở 
và ngủ qua đêm ở đây. Vẫn trên đường từ nam lên bắc nước Pháp, phái đoàn còn 

- Ghé thăm Nerves (19/5) là nơi Thánh Nữ Bernadette, vị thụ khải ở Lộ Đức năm 
1858, đã tu trì và được an táng. Sau đó cùng ngày  

- Ghé thăm Alencon (19/5) là nơi sinh vào đời của Thánh Nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu, 
và nghỉ đêm tại địa phương này. Thánh Gioan Vianney và Thánh nữ Thérèse hài Đồng 
Giêsu là hai vị thánh nổi nhất và được quí mến nhất trong các vị thánh ở Pháp 
quốc. Sau hết 

- Ghé tham quan Paris (20-21/5), Kinh Đô Ánh Sáng - City of Light, nơi đã từng tiêu 
biểu cho nền văn minh Âu Châu trong thế kỷ 20, nơi phái đoàn TĐCTT sẽ đi du thuyền 
1 tiếng về đêm trên Sông Seine (20/5), và hôm sau (21/5), ngoài Thánh Địa Thánh Mẫu 
Ban Ơn, phái đoàn sẽ đi thăm Kinh Đô Ánh Sáng này, tiêu biểu nhất là Nhà Hát Lớn 
(Opera House), Place de la Concorde, Điện Champs Elysees, Đại Khải Hoàn Môn 
Napoleon (Napoleon's great Arc de Triomphe), Les Invalides, Tháp Eiffel (Eiffel Tower), 
và Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà đồ sộ nguy nga.   
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CÁC LINH ĐỊA THÁNH MẪU  
 

 
Hai bản đồ tượng trưng. Bản đồ trên: từ Fatima Portugal qua Spain ghé Salamanca và Burgos,  
rồi tiên sang Pháp quốc, tiến từ Nam lên Bắc ở bản đồ dưới: từ Lộ Đức, sang La Salette, đến 

Carcassone và Avignon (ngoài bản đồ) trước Ars, rồi Nevers, tới Lisieux (Alecon), cuối cùng là Paris  

 
 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 13 

 
Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima  

(11-13/5/2017) 

Nơi chính yếu nhất của chuyến đi, và là nơi Nhóm TĐCTT (trong số rất ít con dân Việt 
Nam) được cùng với toàn thể  Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô, long trọng cử hành mừng 
biến cố Thánh Mẫu Fatima bách chu niên, và tuyên phong hiển thánh cho 2 Thiếu Nhi 
Fatima thụ khải là Chân Phước Phanxicô và  Chân Phước Giaxinta vào sáng Thứ Bảy 

13/5/2017, và cũng là nơi Nhóm TĐCTT sẽ cùng nhau và thay cho chung nhóm tận hiến 
cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 
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Hai vị tân thánh trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội: Phanxicô (11 tuổi) và Giaxinta (10 tuổi), 

Hai trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917, được phong hiển thánh ngày 13/5/2017 
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Đồi Cova da Iria, nơi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi vào các ngày 13 từ Tháng 5-10/1917, 

Nơi phép lạ mặt trời nhẩy múa xẩy ra vào lần hiện ra cuối cùng của Mẹ ngày 13/10/1917 
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Khu làng Fatima ngày nay 
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Thánh Tượng Mẹ Fatima chính ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, tượng được ĐTC Phaolô IV đội triều 

thiên vàng ngày 13/5/1967, và ở trên đỉnh vòng cung triều thiên này (thòng xuống ở ngay giữa bên trong 

có thể nhìn thấy được) có viên đạn ám sát ĐTC Gioan Phaolô II ngày 13/5/1981 được ngài dâng tạ ơn 

Mẹ ngày 13/5/1982. 
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Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm 
Lộ Đức 
(15-16/5/2017) 

Nơi Đức Mẹ hiện ra 18 lần với Chị Thánh Bernadette, 11/2 – 16/7/1858, thuộc miền Nam 

Pháp quốc, nơi Mẹ mỉm cười xưng mình “Mẹ là Đấng hoài thai vô nhiễm nguyên tội” 

vào lần hiện ra thứ 16 ngày 25/3/1858, như để xác nhận Tín Điều Thánh Mẫu Vô Nhiễm 

được ĐTC Piô IX tuyên bố ngày 8/12/1854, và cũng là nơi có mạch nước lạ lùng tuôn 

chảy như ân phúc từ Mẹ tuôn ra chữa lành phần xác cho con người tội lỗi để cứu phần 

hồn của ai tin tưởng thần linh! 
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Nếu Linh Địa Thánh Mẫu Fatima có khung cảnh hùng vĩ trống không khô cằn thì 

Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức là nơi Đức Mẹ mỉm cười lại tuyệt vời thơ mộng núi sông 
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Ngôi Thánh Đường chính của Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức: bên phải sát với sườn núi, trên núi có 14 

chặng Đàng Thánh Giá, và bên trái phía đầu Thánh Đường nhìn ra sông là động Mẹ hiện ra, như tấm 

hình dưới đây 
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Đường Thánh Giá bằng đồng trên sườn núi: Chặng thứ 14 táng xác trong huyệt mộ ở khe núi 
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Nếu lửa (hỏa ngục và mặt trời) là dấu hiệu đặc biệt ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, 

thì nước (ân sủng và sự sống) lạ lùng phát ra từ hang động Mẹ Maria hiện ra (hình bên 

trái) là dấu hiệu chữa lành về phương diện thể lý và tái sinh về lãnh vực thiêng liêng 

cho những ai tin tưởng thần linh ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 1858 
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Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ  
La Salette 

(18/5/2017) 

Nơi Mẹ Maria đã tiết lộ Bí Mật La Salette là bí mật liên quan đến Bí Mật Fatima 70 
năm sau... và cũng liên quan đến cả tác phẩm Thành Thực Sùng Kính của Thánh 
Long-Mộng-Phố (Louis Montfort), một cuốn sách đã bị ma quỉ giấu đi 126 năm, từ 

1716 đến 1842 mới tìm thấy), trong đó, những gì vị thánh tác giả viết về thành 
phần tong đồ cuối thời đã được âm vang trong lời kêu gọi của Mẹ trong Bí Mật La 

Salette 
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Mẹ Châu Lệ hiện ra ở La Salette với hai thiếu niên ngày 19/9/1846:  

nữ Melanie Calvat 14 tuổi và Maximin Giraud 11 tuổi. 
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         Vào ngày 19/9/1851, ĐTC Piô IX dã chính thức phê chuẩn việc tôn sùng Đức Mẹ La 

Salette và nói đến các sứ điệp của Biến Cố Thánh Mẫu này như là "những bí mật". Ngài ngỏ ý 

muốn biết về Bí Mật La Salette. Hai sứ giả La Salette đồng ý viết, miễn là những gì được viết ra 

phải để trong bao thư dán kín và phải được đưa trực tiếp đến tận tay Đức Thánh Cha. Maximin 

viết ra bốn hay năm đoạn về bí mật Mẹ Maria nói với riêng em, xong trưóc Melanie. Đang khi 

viết phần Bí Mật La Salette của mình, Melanie đã phải hỏi về ý nghĩa của chữ "vô ngộ" và cách 

viết chữ "phản Kitô". 

       Hai cha Rousselot và Gerin đã đem hai phong thư dán kín đến tận Toà Thánh Rôma năm 

1851. Ngày 16-11-1851, một văn thư của Toà Thánh đã  chính thức công nhận biến cố La 

Salette: 

     "Tự nó mang tất cả những dấu hiệu chân thật... Vì thế, để tỏ ra lòng tri ân sống động của 

chúng ta đối với Thiên Chúa cũng như với Trinh Nữ Maria vinh hiển, Ta ban phép tôn sùng Đức 

Mẹ La Salette". 

       Tháng 5 năm sau, chính giám mục giáo phận Bruilla, vị đã thừa lệnh Đức Piô IX phác văn 

thư công nhận biến cố La Salette, đã lên núi La Salette để đặt viên đá đầu tiên tại chính nơi Mẹ 

Maria hiện ra, khởi công xây cất một đại vương cung thánh đường. 

       Năm 1946, kỷ niệm bách chu niên biến cố La Salette, Đức Piô XII đã gọi biến cố này là: 

"Một buổi chiều hồng phúc của ngày 19-9-1846, khi Đức Mẹ Châu Lệ đến để van nài con cái 

mình dứt khoát đi vào con đường trở về với Người Con Thần Linh của Mẹ và vào con đường đền 

tạ tội lỗi rất nhiều đã xúc phạm đến Đấng Uy Linh Cao Cả". 

       Biến cố La Salette được chính Melanie quyết định viết ra năm 1878, trong đó dĩ nhiên có 

phần chính yếu là Bí Mật La Salette. Tập viết ngắn gọn này được phát hành đầu tiên ở Lecce 

ngày 15-11-1879, với phép in của giám mục Zola. Sau đó, nó lại được tái bản ở Lyon năm 1904, 

trước khi Melanie chết mấy tháng. 

      Trong tập tường thuật nhỏ này, bắt đầu phần Bí Mật La Salette mà Mẹ Maria tỏ cho riêng 

mình biết, Melanie đã dẫn nhập như sau: 

        "Melanie con, điều Mẹ sắp sửa nói với con lúc này đây sẽ không phải là một điều bí mật 

mãi mãi. Con có thể phổ biến chung vào năm 1858. 

         “Những linh mục, những thừa tác viên của Con Mẹ, những linh mục mà, với cuộc sống tội 

lỗi, với việc cử hành những mầu nhiệm thánh cách bất kính và khô đạo, với lòng ham mê tiền 

bạc, lòng yêu chuộng danh vọng cũng như khoái lạc, những vị linh mục đã trở nên những hố 

phân ô uế. Phải, những linh mục đang đòi báo oán và sự báo oán đang treo trên đầu các vị. Khốn 

thay những linh mục và những tâm hồn tận hiến cho Thiên Chúa, Đấng đang đóng đanh Con Mẹ 

một lần nữa vì sự bất trung và đời sống tội lỗi của họ! Tội lỗi của những tâm hồn tận hiến cho 

Thiên Chúa đã kêu đến tận Trời và đòi báo oán, nay sự báo oán đã kề ngay bên họ, vì không còn 

ai kêu xin lòng thương xót và sự thứ tha cho chúng sinh nữa. Không còn những linh hồn quảng 

đại, không còn ai xứng đáng dâng hy lễ vô tì tích lên Đấng Hằng Sống cho thế giới nữa. Thiên 

Chúa sẽ ra tay không thể nào lường được…  Khốn thay những dân cư trên mặt đất! Thiên Chúa 

sẽ trút xuống trên họ cơn phẫn nộ của Ngài, và không ai sẽ có thể thoát khỏi bao nhiêu khốn khổ 

dồn dập”….. 
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Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris 

(21/5/2017) 

Nơi Mẹ Maria hiện ra với Chị Thánh Catarina Labuaré Dòng Thánh Vinhsơn đệ 
Phaolô, nơi vẫn còn xác của chị.  

 

Mẹ Maria nơi Biến Cố Thánh Mẫu Ban Ơn ở Paris vào năm 1830 với Chị Thánh Catarina 

Labuarê, vị nữ tu sứ giả mới là tập sinh của Dòng Nữ Tử Bác Ái do Thánh Vinh-Sơn Phaolô 

Pháp quốc sáng lập, vị sứ giả được Mẹ truyền thực hiện một mẫu ảnh như chị thị kiến thấy ngày 

27/11/1830, để nhờ đó có thể cứu vãn "những thời điểm của sự dữ ở Pháp cũng như trên thế 

giới" (Mẹ nói với chị đêm ngày 19/7/1830). Mẫu ảnh được Mẹ muốn có này vốn được gọi là 

Miraculous Medal hay Ảnh Mẹ Ban Ơn: mặt trước của ảnh này cho thấy Mẹ Maria đứng trên 

quả cầu với những tia sáng từ đôi tay của Mẹ chiếu xuống thế giới và chung quanh Mẹ theo hình 

trái xoan có hàng chữ: "Ôi Maria hoài thai vô nhiễm tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến 

cùng Mẹ"; mặt sau có hình chữ M ở dưới chân cây Thánh Giá và ở trên hai Trái Tim Thánh Tâm 

Chúa và Mẫu Tâm Mẹ, cả 3 được bao quanh bởi 12 ngôi sao.  
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CÁC ĐỊA DANH  
HÀNH HƯƠNG & THAM QUAN  

 

Santarem Bồ Đào Nha (11/5/2017):  

Kính viếng Nhà Thờ Phép Lạ Thánh (the Church of the Holy Miracle - Igreja do 
Santissimo Milagre), nơi đã xẩy ra một phép lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13 (trong thời 
khoảng năm 1225 / 1266), vẫn còn vết tích lịch sử trong nhà thờ này. 
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Salamanca Tây Ban Nha (14/5/2017)  

Nơi có một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất ở Tây Ban Nha là Alba 
de Tormes - thăm Đan Viện Carmelo của Thánh Nữ Tiến Sĩ Têrêsa Avilla, cũng đưọc 
gọi là Têrêsa Mẹ, vị đã cùng với Thánh Gioan Thánh Giá cải cách Dòng Kín này).  
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Burgos Tây Ban Nha (15/5/2017)  

Thăm Vương Cung Thánh Đường nguy nga ở đây.  

 

 

Khu vực ca đoàn 
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Cung Thánh 
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Carcassone Pháp quốc (17/5/2017) 

Một thành trì vĩ đại nhất ở Âu Châu, từng chống lại cuộc bao vây của Charlemagne 5 
năm trường hồi thế kỷ thứ 8, vẫn còn một số tường thành được người Rôma xây từ thế 
kỷ thứ 3 thứ 4.  
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Avignon Pháp quốc (18/5/2017)  

Nơi có 6 vị giáo hoàng người Pháp lưu ngụ (trước khi về lại Roma năm 1377) và cũng 
là nơi có những dinh thự nguy nga của Tòa Thánh thời trung cổ bấy giờ, ghé thăm cả 
Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà hiện tại ở đây.  
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Ars-sur-Fromans Pháp quốc (18/5/2017)  

Nơi Cha Thánh Gioan Vianney đã làm cha sở và TĐCTT ngủ qua đêm ở đây.  
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Nerves Pháp quốc (19/5/2017)  

Nơi Thánh Nữ Bernadette, vị thụ khải ở Lộ Đức năm 1858, đã tu trì và được an táng.  
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Alencon Pháp quốc (19/5/1917)  

Nơi sinh vào đời của Thánh Nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu, và nghỉ đêm tại địa phương 
này. Thánh Gioan Vianney và Thánh nữ Thérèse hài Đồng Giêsu là hai vị thánh nổi 
nhất và được quí mến nhất trong các vị thánh ở Pháp quốc.  
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Vương Cung Thánh Đường Thánh Thérèse of Lisieux 
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Paris - Pháp quốc (20-21/5/2017)  

Kinh Đô Ánh Sáng - City of Light, nơi đã từng tiêu biểu cho nền văn minh Âu Châu 
trong thế kỷ 20, chặng tham quan cuối cùng của cuộc Hành Hương Thánh Mẫu 2017 

 

Sông Seine (20/5) đi du thuyền 1 tiếng về đêm   
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21/5 

Tham quan Kinh Đô Ánh Sáng ở những nơi tiêu biểu nhất sau đây: 

 

Nhà Hát Lớn (Opera House) 

 

Place de la Concorde  
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Điện Champs Elysees  

 

Đại Khải Hoàn Môn Napoleon (Napoleon's great Arc de Triomphe)  
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Les Invalides  

 

Tháp Eiffel   
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Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà (Notre Dame Cathedral) 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
(từ http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thanhoc/mucluc.htm) 

 

 
 

Cha Nguyễn Đức Minh chủ tế và hướng dẫn phụng vụ Lời Chúa sáng Thứ Sáu 2/5/2014 

ở nguyện đường dưới hầm Vương Cung Thánh Đường Wawel Cathedral  

tại chính nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng lễ mở tay ngày 2/11/1946 
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Thứ Năm 11/5 

Trong Tuần IV Phục Sinh 
 

Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX) 

 

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25 

"Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các 

ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, 

các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội 

đường sai người đến nói với các ngài rằng: "Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo 

dân chúng, xin hãy nói". 

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: "Hỡi người Israel và những 

kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã 

thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha 

ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong 

hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của 

các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến 

tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ 

Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân 

Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: "Ta đã gặp được Ðavít con của Giêsê, 

người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta". 

"Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, 

Ðấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. 

Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: "Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; 

nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người". 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27 

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng con 

loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn 

đời", trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Ðáp. 

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ 

người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. - Ðáp. 

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng 

thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ 

của con". - Ðáp. 

 Alleluia: Mt 28, 19 và 20 
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Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho 

đến tận thế. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 13, 16-20 

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, 

Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng 

hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. 

Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng 

lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ 

giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự 

việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo 

thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy 

là đón nhận Ðấng đã sai Thầy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

Thứ Sáu 12/5 
Trong Tuần IV Phục Sinh 

 

Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33 

"Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội 

đường rằng: "Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa 

chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem 

và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày 

Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người 

lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã 

chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng 

Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã 

hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là 

những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng. 

"Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, 

Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại, 

như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: 'Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con' ". 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11 

Ðáp: Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con (c. 7). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Chính Ta đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. Ta sẽ tuyên rao thánh 

chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra 

Con". - Ðáp. 

2) Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất 

làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng 

ra. - Ðáp. 

3) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm 

tôi Chúa và hân hoan mừng Người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. - Ðáp. 

  

Alleluia: 

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã chịu treo trên thập giá vì 

chúng ta. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 14, 1-6 

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao 

xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có 

nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho 

các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các 

con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã 

biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không 

biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy 

là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua 

Thầy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 
Thứ Bảy 13/5 

Trong Tuần IV Phục Sinh 
 

Lễ Nhớ Đức Mẹ Fatima và  

Tuyên phong hiển thánh 2 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Chân Phước Phanxicô và Giaxinta 

ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ tại Quảng Trường Linh Địa Thánh Mẫu Fatima. 
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Chúa Nhật 14/5 
Tuần V Phục Sinh 

 

Ngày Hiền Mẫu ở Hoa Kỳ 

Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI 2916 GPP Orange CA 

 

Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7 

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các 

người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. 

Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà 

lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em 

có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì 

sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". 

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh 

Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa 

mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. 

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế 

vâng phục đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19 

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 

22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng 

ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. - Ðáp. 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều 

công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Ðáp. 

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của 

Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp. 

  

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 4-9 

"Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã 

được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng 

toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa 
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chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc 

tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh 

em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở 

thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, 

và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là 

dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra 

khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Alleluia: Ga 14, 6 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được 

với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 14, 1-12 

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao 

xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có 

nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho 

các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem 

các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các 

con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con 

không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: 

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà 

không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây 

giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ 

cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu 

nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết 

Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho 

chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở 

trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, 

nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy 

ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã 

làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc 

Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với 

Cha". 

Ðó là lời Chúa. 
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Thứ Hai 15/5 

Tuần V Phục Sinh 
 

Sinh Nhật Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng 

Thị Tin, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Trần Thị Khai, TĐCTT XIII – 2014 

(GP Rochester NY),  Chị Nguyễn Măng, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị  

Ngô Thị Kim Đan TĐCTT XIX – 2016 (GP Baltimore Maryland) 

 

Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17 

"Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các 

thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các 

thành thuộc Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó. 

Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe 

Phaolô giảng dạy. Phaolô chăm chú nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn 

tiếng rằng: "Hãy chỗi dậy và đứng thẳng chân lên". Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng 

thấy việc Phaolô làm, thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: "Các vị thần mặc lớp người phàm đã 

xuống với chúng ta". Họ gọi Barnaba là thần Giupitê và Phaolô là thần Mercuriô, vì chính ngài 

giảng. Thầy sãi thần Giupitê ở ngoại thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa: ông toan hợp 

cùng dân tế thần. 

Nghe tin ấy, các tông đồ Barnaba và Phaolô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà 

la lên rằng: "Hỡi các ngươi, các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như 

các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng 

sống, Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, Người đã 

để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình; dầu vậy, Người không hề để thiếu sót 

những dấu chứng về Người, Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi 

và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ". Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất 

vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 113B, 1-2. 3-4. 15-16 

Ðáp: Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho 

danh Ngài rạng sáng, vì đức từ bi, vì lòng trung tín của Ngài. Tại sao Chúa để chư dân người ta 

nói: "Thiên Chúa của bọn này ở đâu?" - Ðáp. 

2) Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời, phàm điều chi Ngài ưng ý, Ngài đã thực thi. Thần 

tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự vật do tay loài người tác tạo. - Ðáp. 

3) Anh em đã được Chúa ban phúc lành, Chúa là Ðấng đã tạo thành trời đất. Trời là trời của 

Chúa, còn đất thì Chúa đã tặng con cái loài người. - Ðáp. 
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Alleluia: Cl 3, 1 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm 

những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 14, 21-26 

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn 

Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ 

được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy". 

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao 

Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu 

trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 

và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không 

giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, 

Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các 

con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh 

Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả 

những gì Thầy đã nói với các con". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

Thứ Ba 16/5 
Tuần V Phục Sinh 

 

Sinh Nhật của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 & Đỗ Thị Tâm, TĐCTT 

XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) 

Chị Nguyễn Thị Ban, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) 

 

Bài Ðọc I: Cv 14, 18-27 

"Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. 

Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang 

khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng 

Barnaba đi sang Ðerbê. Khi đã rao giảng Tin Mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, 

các ngài trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ 
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vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên 

Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó 

họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo. 

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các 

ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao 

phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo 

đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân 

ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21 

Ðáp: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa (x. c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài 

hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của 

Ngài. - Ðáp. 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài 

là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp. 

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca ngợi khen Chúa, mọi loài huyết nhục hãy chúc tụng danh Chúa 

tới muôn đời. - Ðáp. 

  

Alleluia: Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian 

mà về cùng Cha. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 14, 27-31a 

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho 

các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không 

như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con 

đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. 

Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi 

lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để 

khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì 

thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để 

cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền 

dạy". 

Ðó là lời Chúa. 
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Thứ Tư 17/5 

Tuần V Phục Sinh 

 

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-6 

"Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết 

vấn đề này". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: "Nếu anh em 

không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh 

luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác 

thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. 

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại 

việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo 

đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện 

với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: "Phải cắt bì 

cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê". Các Tông đồ và các kỳ lão họp 

lại cứu xét việc này. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"(c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi 

Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Ðáp. 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các 

bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Ðáp. 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai 

toà của nhà Ðavít. - Ðáp. 

  

Alleluia: Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian 

mà về cùng Cha. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 15, 1-8 

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và 

Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì 
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Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, 

còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được 

tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở 

trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu 

không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người 

ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. 

Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, 

người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

"Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn 

gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con 

sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 
Thứ Năm 18/5 

Tuần V Phục Sinh 
 

Sinh Nhật Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA) 

 

Bài Ðọc I: Cv 15, 7-21 

"Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: "Hỡi anh em, anh em biết 

rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng 

tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho 

họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy 

tâm hồn họ. Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ 

cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn 

của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ". Tất cả đám đông đều 

im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phaolô kể lại bao nhiêu phép lạ, và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã 

nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại. 

Khi hai ngài dứt lời, Giacôbê lên tiếng nói rằng: "Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật 

lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh Người một dân giữa chư dân. Lời 

các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: "Sau đó Ta sẽ trở lại và tái thiết lều của 

Ðavít đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân 

ngoại kêu cầu danh Ta, sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa 

biết các việc Chúa làm". Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với 

Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt 

các con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa người ta đã rao giảng Môsê trong mỗi 

thành, họ đọc sách của người mọi ngày Sabbat trong các hội đường". 
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Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10 

Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca 

mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. - Ðáp. 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư 

dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðáp. 

3) Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo đường đoan 

chính. - Ðáp. 

  

Alleluia: Ga 16, 17 và 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất 

cả sự thật". - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 15, 9-11 

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến 

Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các 

con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng 

như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của 

Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và 

niềm vui của các con được trọn vẹn". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 
Thứ Sáu 19/5 

Tuần V Phục Sinh 
 

Sinh Nhật Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn 

Chi Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) 

 

Bài Ðọc I: Cv 15, 22-31 

"Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 
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Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít người 

trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, 

những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: "Anh em 

Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. 

Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và 

làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, 

đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu 

quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu, Chúa chúng 

tôi. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: 

Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài 

mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; 

giữ mình khỏi các điều đó, là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an". 

Các ngài giã từ và đi xuống Antiôkia, triệu tập dân chúng lại và trao cho họ bức thư. Ðọc thư 

xong, họ vui mừng vì được an ủi. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 56, 8-9. 10-12 

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân (c. 10a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Lòng con bền vững, lạy Chúa, lòng con bền vững; con sẽ hát xướng, con sẽ đàn ca. 

Hãy thức dậy, linh hồn tôi ơi, hãy thức dậy, hỡi đàn sắt với đàn cầm, tôi sẽ làm cho bình minh 

thức giấc. - Ðáp. 

2) Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân; con sẽ hát mừng Ngài trong các nước: vì 

đức từ bi Chúa cao tới cõi trời, và lòng trung tín Ngài chạm ngàn mây. Lạy Chúa, xin Ngài hiện 

ra cao cả trên trời, xin tỏ vinh quang Ngài trên toàn cõi đất! - Ðáp. 

  

Alleluia: Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày 

cho đến tận thế. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 15, 12-17 

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của 

Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có 

tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là 

bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không 

còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là 

bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các 
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con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho 

các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". 

Ðó là lời Chúa. 

 
 
 

Thứ Bảy 20/5 
Tuần V Phục Sinh 

 

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Duyên, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX) 

 

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10 

"Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con 

của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng 

nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên 

Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang 

qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại 

Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày 

càng tăng thêm đông số. 

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời 

Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa 

Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị 

kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: "Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp 

chúng tôi". 

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu 

gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5 

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy 

vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp. 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở 

hữu của Người. - Ðáp. 

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn 

tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 14, 16 
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Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ 

khác, để ở cùng các con luôn mãi. - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 15, 18-21 

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các 

con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế 

gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế 

gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. 

Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. 

Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, 

thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con 

tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 
Chúa Nhật 21/5 

Tuần VI Phục Sinh 

 

Kỷ niệm Thụ phong LM 1988: Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT GP Orange CA  

 

Bài Ðọc I: Cv 8, 5-8. 14-17 

"Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô 

cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy 

các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. 

Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. 

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và 

Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa 

có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa 

Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20 

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

Xướng: 1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh 

Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay 

sự nghiệp Chúa! - Ðáp. 

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn 

coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! - 

Ðáp. 

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân 

hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. - Ðáp. 

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những 

điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại 

lòng nhân hậu đối với tôi. - Ðáp. 

  

Bài Ðọc II: 1 Pr 3, 15-18 

"Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng 

trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền 

từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em 

trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm 

việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng 

ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật 

ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. 

Ðó là lời Chúa. 

  

Alleluia: Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ 

yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia. 

  

Phúc Âm: Ga 14, 15-21 

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến 

Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các 

con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần 

Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng 

chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con 

và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. 

Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy 

vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng 
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Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai 

nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và 

ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra 

cho nó". 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 
 

Haàh Hương “Tia Sáng Từ Balan” 2014 - Sáng Thứ Sáu 2/5/2014 

ở nguyện đường dưới hầm Vương Cung Thánh Đường Wawel Cathedral  
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Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Thánh Thể 
 

 

(Lời cuối cùng Mẹ Maria trăn trối và kêu gọi ở Fatima vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917,  

đó là  

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa,  

vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.  

Theo chiều hướng ấy, ngay vào năm 1916,  

Thiên Thần Hòa Bình đã hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima để dạy cho 3 em đền tạ Thánh Thể 

bằng cầu nguyện, hy sinh và  rước lễ .  

Sau đây là hai kinh nguyện ngài đã dạy cho các em,  

vào lần hiện ra thứ 3 trong mùa thu và lần hiện ra thứ 1 trong mùa xuân năm 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 Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải". 

 

"Lạy Chúa Trời Con,/ con tin kính Chúa/, con thờ lạy Chúa,/ 

 con trông cậy Chúa/ và con yêu mến Chúa./  

Xin Chúa tha thứ/ cho những người/  

không tin kính Chúa,/ không thờ lạy Chúa,/  

không trông cậy Chúa/ và không yêu mến Chúa". 
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CỬ HÀNH  

MẦU NHIỆM MÂN CÔI  
 
 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,  
biên soạn cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương. 

Trích Cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 123-149) 
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Chuỗi Mân Côi  

Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ  

(Biên soạn cho Cho Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu II - 15/5/2010 TGP/LA) 

Dẫn Nhập:  

Chị Lucia, vào ngày 12/6/1930, đã trả lời 1 trong 6 câu hỏi được Cha Goncalves đặt ra liên quan 

đến 5 Ngày Thứ Bảy  Đầu Tháng, rằng, theo như Chúa Giêsu âm thầm tỏ cho chị biết thì lý do 

cần phải thực hiện 5 Ngày Thứ Bảy  Đầu Tháng liên tiếp là bởi vì 5 tội phạm đến Mẹ sau đây:  

1.      Lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ. 

2.      Lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ. 

3.      Lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ. 

4.      Phạm đến Mẹ Vô Nhiễm/ khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm,/ dể duôi và thù 

ghét Mẹ. 

5.      Trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ.  

Năm Mầu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Mẹ về năm tội phạm đến Mẹ liên quan tới 5 Ngày Thứ 

Bảy Đầu Tháng, được suy niệm theo những diễn tiến của biến cố Truyền Tin Lời Nhập Thể, 

được Thánh Ký Luca trình thuật trong Phúc Âm của ngài (1:26-38 - bản dịch Lm Thuấn CSsR)  
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 Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1 
  

Kính Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ. 

  

Phúc Âm theo Thánh Luca: 

     Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên 

là Nazaret, 27 tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Yuse, thuộc nhà 

Ðavít, và tên trinh nữ là Maria. 28 Vào nơi bà ở, thiên thần nói: "Vui lên! Hỡi Ðầy ơn 

phúc! Chúa ở cùng người!" 29 Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính lời 

chào đó có nghĩa gì. 30 

 

Suy Niệm:  

     Nếu tên gọi của Thiên Chúa là “Đấng Có” (Ex 3:14), hay Sự Hữu, thì tên gọi của Mẹ 

Maria là “đầy ơn phúc”. Thiên Chúa là Đấng Có, tức là Đấng Tự Hữu - tự mình mà Có, 

Hằng Hữu - từ ban đầu đã Có và Có vô cùng bất tận, và Toàn Hữu - Có tất cả mọi sự, 

không thiếu một sự gì và không cần một điều chi. Ngài đã thông Sự Có của Ngài ra bên 

ngoài bản thân Ngài, khi tạo dựng nên muôn loài cho chúng có hữu thể tùy theo giống 

loại của chúng. Nhưng chỉ duy một mình cá nhân Mẹ Maria mới được thông phần với 

Sự Có này của Ngài ở mức độ tuyệt đỉnh về ân sủng, nhờ đó Mẹ đã trở thành Đệ Nhất 

Tạo Vật về Ân Sủng, hơn cả loài thần thiêng vốn có bản tính cao cả hơn Mẹ. Có thể nói 

tất cả Sự Có của Thiên Chúa, hay thậm chí chính Thiên Chúa là Đấng Có, đã hoàn toàn 

phản ảnh nơi Mẹ Maria, đến độ Mẹ được ví “rực rỡ như mặt trời” (Diễm Tình Ca 6:10; 

xem Khải Huyền 12:1). Và Mẹ đã được “đầy ơn phúc”, tức được thông phần vào tất cả 

Sự Có của Thiên Chúa, hay được tràn đầy Thiên Chúa là Đấng Có, và được Thiên Chúa 

là Đấng Có ở cùng ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu. Ở chỗ, Mẹ 

đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi vướng mắc nguyên tội cùng với các tì vết của 

nguyên tội, khi Ngài cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Người 

Con bởi Thánh Linh sẽ được Mẹ thụ thai, cưu mang, hạ sinh và phụng dưỡng, Đấng mà 

cũng chính nhờ Người Mẹ được hoài thai vô nhiễm, không hề bị Satan thống trị một 

giây phút nào như tất cả loài người thuộc giòng dõi Adong và Evà. 

  

Cầu Nguyện: 

     Lạy Mẹ Maria “đầy ơn phúc”,/ nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ nơi Mẹ không có 

mầm mống nguyên tội là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu./ Tuy nhiên,/ không 

phải vì thế mà Mẹ không thể phạm tội,/ một khi Mẹ không tuân theo Thánh Ý Chúa./ 

Kitô hữu chúng con đã được khỏi nguyên tội/ nhờ Bí Tích Rửa Tội tái sinh,/ nhưng 

chúng con vẫn xu hướng về tội lỗi/ bởi mầm mống nguyên tội vẫn còn đầy trong chúng 

con,/ và chúng con lúc nào cũng có thể phạm tội/ bởi đủ mọi mưu chước cám dỗ tinh 

quái của quỉ ma/ và trước mọi quyến rũ mê hoặc của thế gian/ rất hợp với bản tính tự 
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nhiên của chúng con./ Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng 

con nương náu/ và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa muôn đời./ Amen. 

  

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh (đứng)  

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ. 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”.  

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 2 
  

Kính Đặc Ân Thiên Mẫu của Mẹ. 

Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ. 

  

Phúc Âm theo Thánh Luca: 

     Và thiên thần nói với bà: "Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. 31 

Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Người là Yêsu. 32 

Người sẽ nên cao trọng, và được gọi là Con Ðấng Tối Cao, và Chúa là Thiên Chúa sẽ 

ban cho Người ngai báu Ðavit cha Người; 33 và Người sẽ cai trị nhà Yacob cho đến đời 

đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận!" 34 

  

Suy Niệm: 

     Mẹ Maria được “đầy ơn phúc”, đến độ bản chất thiêng liêng của Mẹ là “đầy ơn 

phúc” và “đầy ơn phúc” trở thành tên gọi của Mẹ và về Mẹ. Thế nhưng, bản chất “đầy 

ơn phúc” này chẳng những ở chỗ Mẹ được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi được hoài 

thai trong lòng thai mẫu với đặc ân vô nhiễm nguyên  tội, mà còn ở chỗ Mẹ được ơn 

nghĩa với Thiên Chúa, tức là Mẹ đã hoàn toàn làm hài lòng Thiên Chúa, không hề làm 

mất lòng Ngài một chút nào, ở bất cứ lúc nào trong cuộc đời của Mẹ. Và mức độ “đầy 

ơn phúc” nơi Mẹ nhờ đó đã tăng tiến theo cấp số nhân, tức tăng gấp trăm lần, tăng gấp 

trăm lần vào từng giây từng phút trong cuộc đời Mẹ, thậm chí tới chỗ mới ở vào lức 

tuổi vừa có thể thụ thai theo thể lý, Mẹ đã được truyền tin về việc làm mẹ, việc lãnh 

nhận chính Đấng Có nơi cả thân xác của Mẹ qua sự kiện Con Ngài là Lời hóa thành 

nhục thể trong chính tử cung của một người nữ như Mẹ. Người Con theo giòng dõi loài 

người là Đavít này bởi thế, thực sự là “quả phúc của lòng Mẹ” (Luca 1:42), một quả 

phúc thần linh phát sinh từ việc Thiên Chúa ở cùng Mẹ và việc Mẹ được ơn nghĩa 

Chúa, khi Mẹ liên lỉ ở với Ngài, bằng cách trọn vẹn đáp ứng tình yêu của Ngài. Vì quả 

phúc của lòng Mẹ đây là Lời Nhập Thể, là Con Thiên Chúa, ngay giây phút đầu tiên ở 

trong lòng dạ của Mẹ, đã hiệp nhất nên một Ngôi Vị với trọn vẹn nhân tính của Người, 

một nhân tính có thân xác được làm nên bởi chất thể từ thân xác trinh nguyên của Mẹ, 
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mà Mẹ không phải chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu về nhân tính nhưng còn là chính Mẹ của 

Thiên Chúa nữa.  

  

Cầu Nguyện: 

     Lạy Thiên Chúa Thánh Mẫu,/ Mẹ là vinh dự của loài người vô cùng thấp hèn chúng 

con,/ vì cũng là một con người tạo vật như chúng con,/ nhưng Mẹ đã được Thiên Chúa 

Hóa Công vô cùng cao cả,/ toàn thiện và toàn năng,/ ưu tuyển chọn Mẹ làm Mẹ của 

Ngài nơi Lời Nhập Thể./ Qua Bí Tích Rửa Tội,/ chúng con đã được trở nên con cái thừa 

nhận của Thiên Chúa,/ thành phần được thông phần vào bản tính thần linh của Ngài/ 

và sống sự sống thần linh với Ngài./ Thế nhưng,/ qua Bí Tích Thêm Sức,/ chúng con còn 

được trở nên Mẹ của Chúa Giêsu,/ khi chúng con được tràn đầy Thánh Linh là Đấng ở 

trong chúng con/ để làm chứng về Người qua chúng con,/ nhờ đó nhiều linh hồn nhận 

biết Người mà được tái sinh trong Người./ Xin Mẹ hãy làm cho Chúa Giêsu đang ở 

trong chúng con/ nhờ hạt giống đức tin được gieo vào linh hồn chúng con/ từ khi chúng 

con lãnh nhận Phép Rửa,/ nẩy mầm và phát triển trong chúng con,/ ở chỗ,/ như Mẹ,/ 

chúng con luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa (xem Luca 8:21,11:28),/ cho đến khi 

Chúa Kitô trở nên thành toàn trong chúng con (xem Eph 4:13,15)./ - Amen 

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh (đứng)  

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân 

Loại của Mẹ. 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”.  

  
 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3 
  

Kính Đặc Ân Đồng Trinh của Mẹ. 

Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ. 

  

Phúc Âm theo Thánh Luca: 

     Maria thưa với thiên thần: "Ðiều ấy sẽ làm sao được? vì việc phu thê tôi không nghĩ 

đến!" 35 

  

Suy Niệm: 

     Thật vậy, Mẹ Maria xứng đáng là Mẹ của Thiên Chúa, chẳng những về phần hồn vì 

Mẹ đã đáp ứng tình yêu vô cùng của vị Thiên Chúa ở cùng Mẹ, bằng việc liên lỉ tỏ ra 

yêu mến Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của Mẹ (xem Nhị Luật 6:5), 

mà còn cả về phần xác của Mẹ nữa. Ở chỗ, vào thời điểm Cựu Ước của Mẹ, phụ nữ Do 

Thái cảm thấy hổ nhục khi bị son sẻ không sinh con đẻ cái, Mẹ lại giữ mình đồng trinh, 
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không phải chỉ đồng trinh ngoài thân xác, liên quan tới vấn đề làm việc vợ chồng, dù 

Mẹ bấy giờ đã đính hôn với Thánh Giuse, đã thực sự là vợ của Thánh Giuse theo tục lệ 

Do Thái, mà nhất là đồng trinh trong tâm hồn, như chính lời Mẹ thưa với vị Sứ Thần 

Gabiên rằng: “Tôi không hề biết đến nam nhân”. Nghĩa là Mẹ không yêu thương quyến 

luyến một ai ngoài Thiên Chúa là Đấng đáng yêu mến trên hết mọi sự của Mẹ, Đấng vì 

thế Mẹ chỉ muốn hoàn toàn tận hiến bản thân cho Ngài bằng việc giữ thân xác của Mẹ 

trọn đời trinh nguyên. Đó là lý do Mẹ đã bày tỏ tình trạng đồng trinh về thân xác của 

Mẹ là tình trạng, theo tự nhiên, hoàn toàn trái với việc làm mẹ. Lời bày tỏ nỗi thắc mắc 

hợp tình hợp lý này không phải là thái độ Mẹ muốn chối từ ý định của Thiên Chúa cho 

bằng, như diễn tiến của biến cố Truyền Tin sau đó cho thấy, Mẹ muốn biết làm cách nào 

để có thể chu toàn Thánh Ý Chúa mà thôi, vì Mẹ, với bản chất “đầy ơn phúc”, lúc nào 

cũng liên lỉ tuân phục Thánh Ý Chúa, Đấng tuyệt đối đáng kính đáng mến của Mẹ. 

  

Cầu Nguyện: 

     Lạy Mẹ Đồng Trinh Maria,/ chỉ có duy một mình mẹ trong cả loài người vừa đồng 

trinh vừa làm mẹ./ Bởi Người Con của Mẹ là một Vị Thiên Chúa Làm Người/ chứ 

không phải là một con người thuần túy./ Vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa bởi Thánh Linh,/ 

Vị Thánh Linh đã bao chiếm toàn thể con người của Mẹ,/ đã sử dụng chất thể trong 

lòng dạ của Mẹ/ để tác thành Thánh Thể của Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô,/ nên xác 

thân của Mẹ đã được thần linh hóa/ và đã được Thiên Chúa hoàn toàn chiếm hữu cho 

một mình Con Ngài./ Bởi đó,/ không một tạo vật nào có thể chạm đến thân xác của Mẹ/ 

và xứng với thân xác cao trọng của Mẹ,/ một thân xác đã thụ thai,/ cưu mang và sinh hạ 

Con Thiên Chúa/ cũng như cho Người bú mớm bằng sữa của mình,/ không thể nào lại 

chỉ đồng trinh trước khi sinh con,/ mà lại mất trinh đang khi sinh con và sau khi sinh 

con./ Xin Mẹ cho chúng con,/ nhất là giới trẻ,/ đang chẳng những sống trong xác thịt vô 

cùng yếu đuối/ mà còn sống giữa một thế giới đầy tình dục ngày nay,/ biết sống khổ 

chế và tránh lánh dịp tội/ để biến thân xác của chúng con trở thành dụng cụ cho sự 

công chính và bác ái yêu thương./ - Amen         

  

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh (đứng)  

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ. 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”.   
 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 4 
  

Kính Đặc Ân Mông Triệu của Mẹ. 

Đền tạ tội lộng ngôn phạm đến Mẹ Vô Nhiễm,  

khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm, dể duôi và thù ghét Mẹ. 
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Phúc Âm theo Thánh Luca: 

     Ðáp lại, thiên thần nói với bà: "Thánh Thần sẽ đến trên người, và quyến năng Ðấng 

Tối Cao sẽ bao phủ người; bởi thế con trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên 

Chúa! 36 Kìa Êlisabet họ hàng thân thích của người cũng đã mang thai con lúc tuổi đã 

già, cái thai nay đã là sáu tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi! 37 Vì 

với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!" 

  

Suy Niệm: 

     Phải, thân xác của Mẹ Maria là một thân xác trọn đời trinh nguyên, một thân xác đã 

được Thánh Thần chiếm đoạt và sử dụng để làm nơi nhập thể cho Lời hằng sống của 

Thiên Chúa. Thân xác trọn đời trinh nguyên của Mẹ rất tương xứng với đặc ân hoài thai 

vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, một đặc ân làm cho Mẹ không có mầm mống nguyên tội 

là đam mê nhục dục và các tính mê nết xấu, chẳng những ở chỗ Mẹ không ham muốn 

những gì là trần tục và thấp hèn, ngoài Thánh Ý Chúa và tình yêu Chúa, mà còn ở chỗ 

Mẹ không phải hứng chịu các hậu quả của nguyên tội là khổ đau và chết chóc nữa. Sở 

dĩ Mẹ sống cuộc đời trần gian với những đau thương trải suốt cuộc đời của Mẹ: tiêu 

biểu nhất là nỗi đau thương bởi Thai Nhi Giêsu trong lòng Mẹ trước con mắt của Thánh 

Giuse là phu quân của Mẹ, nỗi đau thương khi Mẹ bị lạc mất Con ba ngày trong Đền 

Thánh Giêrusalem, và nỗi đau thương khi Mẹ chứng kiến thấy Con Mẹ phải quằn quại 

vô cùng đớn đau tủi nhục trong cuộc khổ nạn và tử giá của Người… là vì, như một vị 

đồng công cứu chuộc, Mẹ cần phải cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người với 

Con Mẹ, Đấng không biết đến tội nhưng đã trở thành tội lỗi và đã bị Cha phó nộp vì 

loài người chúng ta (xem Rm 8:32). Nếu Thánh Thần là Đấng đã làm cho thân xác của 

Chúa Kitô sống lại thế nào và Ngài sẽ làm cho thân xác chết chóc của chúng ta sống lại 

(xem Rm 8:11), như thân xác hiển vinh của Người (Phil 3:21), thì Ngài trước hết đã làm 

cho thân xác của Mẹ Người là một thân xác chẳng những trọn đời trinh nguyên mà còn 

trở thành phương tiện cứu độ cùng với Chúa Kitô, sống lại và về trời như Con Mẹ và 

với Con Mẹ. 

  

Cầu Nguyện: 

     Lạy Nữ Vương Maria,/ Mẹ đã được Thiên Chúa/ đưa cả linh hồn vô nhiễm nguyên 

tội lẫn thân xác trọn đời trinh nguyên của Mẹ về trời,/ vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa,/ 

một Đệ Nhất Tạo Vật về Ân Sủng,/ một tạo vật “đầy ân phúc”/ đã được Chúa chiếm 

hữu ngay từ giây phút vừa được hoài thai trên trần gian,/ và đã được Ngài sử dụng/ 

trong việc đồng công cứu chuộc loài người với Con của Ngài,/ để nhờ đó,/ Con Ngài ở 

đâu Mẹ của Con Ngài cũng được ở đó với Con (xem Gioan 14:3)./ Chính vì Mẹ đã được 

Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác,/ được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương trời đất,/ 

đầu đội triều thiên 12 tinh tú/ và chân đạp mặt trăng (xem Khải Huyền 12:1),/ mà Mẹ 

vẫn tiếp tục quan tâm tới chung giòng dõi Mẹ trên trần gian,/ nhất là thành phần con 

cái của Mẹ,/ qua những lần Mẹ hiện ra đó đây,/ nhất là ở Lộ Đức,/ như Đấng hoài thai 

vô nhiễm,/ đến để chữa lành bệnh nạn tật nguyền cho một số tâm hồn cần thiết,/ và đặc 
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biệt ở Fatima,/ như Đức Bà Mân Côi,/ đến để cứu vớt tội nhân và ban hòa bình cho thế 

giới./ Xin Mẹ thương bảo vệ và gìn giữ giới trẻ,/ để họ chẳng những thoát được/ cơn 

bão lốc kinh hoàng của thời đại văn hóa sự chết ở ngoài xã hội,/ và khuynh hướng 

chống đối Mẹ trong nội bộ thành phần Kitô hữu,/ mà còn,/ như 3 Thiếu Nhi Fatima 

xưa,/ nhất là như hai Thánh Thiếu Nhi Phanxicô và Giaxinta/ trở thành một đạo binh 

dàn trận của Mẹ,/ hiên ngang chiến đấu chống phá lực lượng hung tàn dữ dội của đạo 

binh Satan./ - Amen. 

  

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh (đứng)  

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lộng ngôn phạm đến Mẹ Vô Nhiễm, khi công khai gieo 

vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm, dể duôi và thù ghét Mẹ. 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”.   
 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5 
  

Kính Đặc Ân Mẹ Giáo Hội của Mẹ. 

Đền tạ tội trực tiếp nhục mạ Mẹ nơi các ảnh tượng của Mẹ. 

  

Phúc Âm theo Thánh Luca: 

     38 Maria mới nói: "Này tôi là tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời ngài!" Và thiên 

thần đã từ giã bà đi ra. 

  

Suy Niệm: 

     Phải, chính lời “xin vâng” này của Mẹ Maria đã chứng tỏ cho thấy: 1) Mẹ không hề 

từ chối Chúa một điều gì, dù là những điều vượt quá lãnh vực tự nhiên và lý luận trần 

gian; 2) Mẹ hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay Quan Phòng Thần Linh 

vô cùng khôn ngoan thượng trí đầy toàn năng của Thiên Chúa; 3) Mẹ yêu mến Chúa 

hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của Mẹ, bằng những liên lỉ đáp ứng một cách 

mau mắn và tương xứng; 4) Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa ở mọi nơi và 

trong mọi lúc bằng một đức tin tuân phục và lòng khiêm nhượng thẳm sâu; 5) Mẹ hoàn 

toàn hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là Đấng ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ được hoài 

thai trong lòng thai mẫu; 6) Mẹ thật sự đáng mang tên gọi “đầy ơn phúc” như là bản 

chất đích thực của Mẹ; 7) Mẹ cảm thấy diễm phúc không phải ở chỗ được làm Mẹ Thiên 

Chúa, được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm, cho bằng ở chỗ chu toàn Ý 

Chúa; 8) Mẹ quả thực đã thụ thai Lời Nhập Thể trong tâm hồn của Mẹ trước khi thụ 

thai Người nơi thân xác của Mẹ; 9) Mẹ quả thực là đệ nhất môn đệ của Chúa Kitô và là 
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môn đệ tuyệt hạng của Người, Đấng tuyển chọn các môn đệ để ở với Người và sai đi 

rao giảng làm chứng về Người; 10) Mẹ xứng đáng là mô phạm cho Giáo Hội, chẳng 

những ở chỗ vừa là một trinh nữ vừa là mẹ, mà còn ở chỗ lắng nghe và tuân giữ Lời 

Chúa. 

  

Cầu Nguyện: 

     Lạy Mẹ Maria vừa là Chi Thể Tuyệt Hảo trong Nhiệm Thể Giáo Hội/ vừa là Mẹ Giáo 

Hội,/ ở chỗ/ Mẹ đã luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa./ Mẹ thực sự là mô phạm lý 

tưởng sống/ cho cả thành phần chủ chăn lẫn đàn chiên,/ trong việc mau mắn nhận ra,/ 

sâu xa suy niệm và khôn ngoan đáp ứng/ các dấu chỉ thời đại phản ảnh Mạc Khải Thần 

Linh,/ chất chứa Dự Án Quan Phòng của Thiên Chúa trong giòng lịch sử của từng thời 

đại,/ nhờ đó,/ Giáo Hội,/ như cành nho dính liền với thân nho là Chúa Giêsu Kitô Con 

Mẹ,/ trổ sinh muôn vàn hoa trái,/ trở thành “Ánh Sáng Muôn Dân”,/ mang vui mừng và 

hy vọng/ đến cho một thế giới hiện đại càng văn minh con người càng bạo loạn./ Hình 

ảnh đích thực về Mẹ/ không phải là các bức tranh vẽ hay tượng đúc về Mẹ,/ mà là chính 

mẫu gương sống lời Chúa của Mẹ./ Có ích gì chăng khi tôn sùng Mẹ qua các ảnh tượng/ 

mà lại không cố gắng noi gương bắt chước Mẹ,/ trái lại,/ còn sống ngược lại với tinh 

thần và đường lối của Mẹ/ đối với Thiên Chúa và tha nhân./ Xin Mẹ giúp cho thành 

phần Kitô hữu nói chung/ luôn ý thức rằng/ một khi họ tin thờ Chúa Giêsu Kitô Con 

Mẹ/ họ cũng phải thành thực sùng kính Mẹ nữa,/ bằng không/ họ chưa thực sự nhận 

biết Chúa Kitô,/ Đấng là Con Thiên Chúa Làm Người/ đã yêu mến Mẹ và tuân phục 

Mẹ,/ vị đã thụ thai,/ cưu mang,/ sinh hạ và dưỡng dục Người./ Xin Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ là nơi cho chúng con nương náu/ và là đường đưa chúng con đến cùng 

Thiên Chúa./ - Amen. 

  

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh (đứng)  

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ. 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”.  
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Chuỗi Mân Côi cho Hòa Bình Thế Giới 
  

(Biên soạn cho Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu I - 16/5/2009 TGP/LA) 
 

  

 

 

 
 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hiến dâng chung loài người và riêng Nước Nga cho Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở Vatican, trước Thánh Tượng Mẹ 

Fatima chính từ Linh Địa Fatima, đúng như ý muốn và cách thức (hiệp cùng hàng giáo phẩm 

thế giới) của Thiên Chúa, như Mẹ Maria đã nói với nữ tu Lucia ngày 13/6/1929, và việc hiến 

dâng thành sự này quả đã biến đổi lịch sử thế giới, qua biến cố một Đông Âu sụp đổ năm 1989, 

bắt đầu từ Balan, quê hương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và cuối cùng Nước Nga đã 

trở lại bằng việc tự giải thể, ở chỗ từ bỏ chủ nghĩa cùng chế độ cộng sản ngày 25/12/1991. 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 1 

 Mẹ Maria được tổng thần Gabiên truyền tin thụ thai Con Thiên Chúa  

Phúc Âm thánh Luca (1:26-28,31,34-35,37-38) 
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Đến tháng thứ sáu Thiên Chúa sai thiên thần Ga-bơ-riên đến thành Na-gia-rét trong xứ 

Ga-li-lêa, để gặp một trinh nữ, đã đính hôn với ông Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít; 

trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Kính chào Bà đầy ơn phúc, 

Chúa ở cùng Bà... Bà sẽ thụ thai và sinh con trai và Bà sẽ đặt tên cho con trẻ ấy là 

Giêsu". Bà Maria thưa với sứ thần rằng: "Điều ấy xẩy ra thế nào được vì tôi giữ mình 

đồng trinh". Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và quyền phép của Đấng Tối 

Cao sẽ phù hộ Bà. Vì thế trẻ Thánh sinh ra bởi Bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà 

Ê-li-gia-bét, chị họ Bà, tuy đã già, mà cũng vừa thụ thai, tuy mang tiếng là son sẻ, mà đã 

có mang được sáu tháng. Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được". Bấy giờ 

Maria thưa: "Tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền".  

 

Suy Niệm  
 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa hằng hữu,/ toàn thiện,/ vô cùng uy nghi cao cả/ 

đã hóa thành nhục thể/ bởi quyền phép Thánh Linh,/ trong lòng dạ của một người phụ 

nữ/ là thụ tạo vô cùng thấp hèn của mình,/ một Người Nữ là đệ nhất tạo vật về ân 

sủng,/ không hề biết đến nam nhân,/ đã hoàn toàn xin vâng/ đáp ứng dự án cứu độ của 

tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa./   

 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi 

và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi 

khuynh hướng duy nhân bản,/ một khuynh hướng vừa tôn thờ quyền làm người của kẻ 

mạnh/ vừa chà đạp quyền làm người của kẻ yếu,/ một thế giới không thể có hòa bình 

thực sự trong công lý/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là 

Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

 

Lần Hạt 

 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh 

  

Lời Nguyện Kết  

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính của 

Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế 

giới.   

Nữ:    Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt 

Nam chúng con và toàn thế giới.  

Chung:   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.     
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Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 2 

 Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave đang mang thai thánh nhi Gioan 

Phúc Âm thánh Luca (1:39-42,45-56) 

 

Khi ấy Bà Maria ra đi, vội vã xuyên qua rừng núi đến một thành xứ Giu-đa. Bà vào nhà 

ông Gia-ca-ria, và chào bà Ê-li-gia-bét. Bà Ê-li-gia-bét vừa nghe lời chào ấy, thì con trong 

lòng liền nhẩy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà lớn tiếng kêu lên rằng: 

"Chị thật có phúc hơn mọi người nữ và con trong lòng chị được chúc tụng... Thật chị có 

phúc vì chị đã tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria 

nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa..." 

 

Suy Niệm 

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể,/ Đấng hằng hữu cùng với Cha và hằng ở nơi Cha,/ đã trở thành 

một phôi thai/ phát triển trong lòng dạ của một người mẹ trần gian,/ hoàn toàn lệ thuộc 

vào dưỡng chất của mẹ/ để có thể trở thành một thai nhi,/ một người Mẹ luôn ấp ủ 

trong lòng/ tất cả những gì được Chúa mạc khải,/ nhất là tất cả Mạc Khải Thần Linh của 

Ngài là Thai Nhi Giêsu,/ Quả Phúc của Lòng Mẹ!/  

 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi 

và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ 

nghĩa cá nhân pro choice,/ một chủ nghĩa chống lại sự sống/ và chỉ muốn hoan hưởng 

lạc thú xác thịt,/ bằng việc ngừa thai nhân tạo và phá thai,/ một thế giới không thể có 

hòa bình thực sự trong yêu thương/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ 

với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

 

Lần Hạt 

 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh 

  

Lời Nguyện Kết  

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu 

Nữ:    Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt 

Nam chúng con và toàn thế giới.  

Chung:   Lạy Chúa Giêsu.... 
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 Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 3 

 Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao trong chuồng bò máng cỏ ở Bêlem 

 Phúc Âm thánh Luca (2:1-7) 

 

Khi ấy, hoàng đế Xê-gia Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả thiên hạ. Việc 

kiểm tra này là lần đầu tiên và xẩy ra đang lúc ông Qui-ri-niô làm tổng trấn xứ Xy-ria. 

Ai nấy đều phải về quê quán mà khai tên mình. Vậy ông Giu-se vì thuộc giòng tộc Đa-

vít nên đã từ thành Na-gia-rét thuộc xứ Ga-li-lêa lên thành vua Đa-vít thuộc xứ Giu-

đêa, gọi là Bê-Lem, để ghi tên mình và bạn mình là Maria đang có mang. Đang khi hai 

người ở đó thì Bà Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, Bà lấy khăn bọc con và 

đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ.   
 

Suy Niệm 

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa toàn năng và toàn mãn,/ không thiếu thốn và cần 

một sự gì,/ là chính Sự Sống,/ đã trở thành một hài nhi nhỏ bé hết sức thấp hèn/ trong 

hang lừa máng cỏ,/ được hạ sinh bởi một người nữ,/ được ẵm bế nâng niu trên tay của 

một người mẹ,/ hoàn toàn bất lực,/ và được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa trinh nguyên 

của Người Mẹ luôn cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc Mẹ.  

 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi 

và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ 

trương toàn cầu hóa đặc biệt về kinh tế/ theo chiều hướng có lợi cho các cường quốc/ đã 

giầu càng giầu thêm/ và bất lợi cho các nước nghèo,/ đã nghèo lại càng nghèo hơn,/ một 

thế giới không thể có hòa bình thực sự trong tương trợ/ nếu không quay về với Lòng 

Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến 

nhiều lắm rồi./ Amen.  
 

Lần Hạt 

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu... 

Nữ:    Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt 

Nam chúng con và toàn thế giới.  

Chung:   Lạy Chúa Giêsu... 
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Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 4 

 Mẹ Maria hiến dâng Con Trai Đầu Lòng của mình cho Thiên Chúa  
  

Phúc Âm thánh Luca (2:22,25,26,28,34-35) 

 

Khi đã hết ngày kiêng cữ theo luật Mai--sen dạy, thì hai ông bà đem con trẻ lên thành 

Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa... Bấy giờ ở thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-

mê-on. Ông được Chúa Thánh Thần cho biết mình sẽ xem thấy Chúa Kitô trước khi 

chết. Vậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ vừa lúc cha mẹ con trẻ 

Giêsu đến, hầu làm trọn mọi điều như luật qui định về con trẻ... Ông ẵm bế con trẻ... 

chúc phúc cho hai ông bà và nói: "Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người trong dân 

Ít-ra-en hư hỏng hay được cứu rỗi và sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn. Còn bà, một lưỡi 

gươm sẽ đâm thâu qua lòng Bà! Như vậy, những tư tưởng kín đáo của nhiều người sẽ 

phải thố lộ ra". 

 

Suy Niệm 

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là trưởng tử của mọi tạo vật,/ đã nên giống con người mọi bề 

ngoại trừ tội lỗi,/ đến nỗi đã trở thành sở hữu của loài người,/ để được loài người dâng 

về lại cho Đấng đã ban Người cho họ,/ qua trung gian của một người nam và một người 

nữ/ là Bõ Giuse và Mẹ Maria,/ một người mẹ có trái tim bị đâm thâu qua/ vì Người Con 

đầu lòng duy nhất này của Mẹ/ nên cớ vấp phạm cho nhiều người.  

 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi 

và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi con 

người lộng hành/ dám ngang nhiên cho phép phân ly/ những gì Thiên Chúa đã ràng 

buộc/ bằng ơn gọi và  đời sống hôn nhân bất khả phân ly,/ một thế giới không thể có 

hòa bình thực sự trong hiệp nhất/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với 

Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

  

Lần Hạt 

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh 
 

Lời Nguyện Kết 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu 

Nữ:    Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt 

Nam chúng con và toàn thế giới.  

Chung:   Lạy Chúa Giêsu 
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Cử Hành Mân Côi Nhập Thể 5 

 Mẹ Maria sau ba ngày tìm thấy Con Trẻ Giêsu trong đền thánh Gia-Liêm  
    

Phúc Âm thánh Luca (2:41-49) 
 

Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường đến thành Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. 

Khi Chúa Giê-su lên 12 tuổi, cả gia đình lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ như đã quen. 

Những ngày lễ đã hết, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem mà 

hai ông bà không biết, vì tưởng con mình ở trong đoàn lữ hành. Sau một ngày đường, 

hai ông bà mới đi tìm con trong đám họ hàng, quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông 

bà trở về Giê-ru-sa-lem để tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con trong đền thờ, 

đang ngồi giữa các thày tiến sĩ, vừa nghe họ, vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu nói đều 

cảm phục trí minh mẫn và lời đối đáp khôn ngoan của cậu. Vừa thấy con, hai ông bà 

hết sức cảm động, và mẹ cậu nói: "Con ơi, sao con làm như vậy? Cha con và mẹ đã rất 

lo lắng tìm con". Cậu đáp: "Thày mẹ tìm con làm gì? Thày mẹ không biết rằng con phải 

thu xếp các công việc cho Cha con ư?" 

   

Suy Niệm 
 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí,/ thông biết mọi 

sự,/ và là Tôn Sư của mọi tôn sư/ Tôn Sư của mọi dân nước,/ là chính Chân Lý,/ là Ánh 

Sáng thế gian,/ đã ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ của mình trong mọi sự,/ luôn lắng nghe 

lời chỉ vẽ của các vị,/ như một thiếu niên cần học nghề với Bõ Giuse/ và học đạo với Mẹ 

Maria,/ một người mẹ luôn lắng nghe/ và tuân giữ những gì Thiên Chúa muốn.   
 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi 

và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ 

nghĩa tương đối/ một chủ nghĩa định đoạt thiện ác,/ chân giả,/ theo ý nghĩ và ý muốn 

chủ quan/ của loài người thụ tạo xác thịt mù quáng,/ một thế giới không thể có hòa bình 

thực sự trong chân lý/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là 

Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 
 

Lần Hạt 

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh 
 

 Lời Nguyện Kết 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu 

Nữ:    Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt 

Nam chúng con và toàn thế giới.  

Chung:   Lạy Chúa Giêsu 
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HOTEL LIST 
 
 

MAY 11/MAY 14 - FATIMA 

1-CINQUENTENARIO TEL: 351-249-530-400  

Rua Francisco Marto, 175, Fátima 2495 Portugal FAX: 351-249-532-992  

2- DOM GONCALO HOTEL &SPA TEL: 351-249-539-330  

Rua Jacinta Marto 100, Fátima 2495-450, Portugal FAX: 351-249-539-335  

3- HOTEL AZINHEIRA TEL: 351-249-533-211  

Av. Beato Nuno 136, 2495-401 Fátima, Portugal FAX: 351-249-534-656  

4- RESIDENCIA D. AMÉLIA TEL: 351-249-531-770  

Av. Beato Nuno 52 Rotunda, 2495-401 Fátima, Portugal FAX: 351-249-533-967  

 

MAY 14/MAY 15 - VALLADOLID 

LA VEGA TEL: 34-983-407100  

Avda. Salamanca Km 131, Valladolid 47195 Spain FAX: 34-983-407054  

 

MAY 15/MAY 17 - LOURDES 

PARADIS TEL: 33-562-421414  

15 Avenue du Paradis, Lourdes 65100, France FAX: 33-562-946404  

 

MAY 17/MAY 18 - AVIGNON 

BRISTOL TEL: 33-490-164848  

44 Cours Jean-Jaures, B.P. 186, Avignon 84000 France FAX: 33-490-862272  

 

MAY 18/MAY 19 - VILLEFRANCHE-S-SAONE 

MERCURE VILLEFRANCHE EN BEAUJO TEL: 334-375-50909  

384 Boulevard Louis Blanc, FAX: 33-474-604122  

69400 Villefranche-sur-Saône, France  

 

MAY 19/MAY 20 - TOURS 

MERCURE TOUR NORD TEL: 332-474-95500  

11 Rue de l’Aviation, 37100 Tours, France FAX: 332-474-95525  

 

MAY 20/MAY 22 - PARIS 

PULLMAN PARIS MONTPARNASSE TEL: 33-1-44364436  

19 rue Commandant Rene Mouchotte, Paris 75014, France FAX: 33-1-44364700 
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CÁC KHÁCH SẠN Ở FATIMA  
MAY 11/MAY 14 

 

KHÁCH SẠN CINQUENTENARIO 
TEL: 351-249-530-400 / FAX: 351-249-532-992 

Rua Francisco Marto, 175, Fátima 2495 Portugal  

 

 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 143 

 

KHÁCH SẠN DOM GONCALO HOTEL & SPA Ở FATIMA 
TEL: 351-249-539-330 / FAX: 351-249-539-335 

Rua Jacinta Marto 100, Fátima 2495-450, Portugal  
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KHÁCH SẠN HOTEL AZINHEIRA Ở FATIMA 
TEL: 351-249-533-211 / FAX: 351-249-534-656 

Av. Beato Nuno 136, 2495-401 Fátima, Portugal  

 

 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 145 

 

KHÁCH SẠN RESIDENCIA D. AMÉLIA Ở FATIMA  
TEL: 351-249-531-770 / FAX: 351-249-533-967 

Av. Beato Nuno 52 Rotunda, 2495-401 Fátima, Portugal  
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KHÁCH SẠN Ở VALLADOLID SPAIN 
MAY 14/MAY 15 

LA VEGA  
TEL: 34-983-407100 / FAX: 34-983-407054 

Avda. Salamanca Km 131, Valladolid 47195 Spain  
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KHÁCH SẠN Ở LOURDES PHÁP QUỐC 
MAY 15/MAY 17  

PARADIS  
TEL: 33-562-421414 / FAX: 33-562-946404 

15 Avenue du Paradis, Lourdes 65100, France  
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KHÁCH SẠN Ở AVIGNON PHÁP QUỐC 
MAY 17/MAY 18 

BRISTOL 
TEL: 33-490-164848 / FAX: 33-490-862272 

44 Cours Jean-Jaures, B.P. 186, Avignon 84000 France 
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KHÁCH SẠN Ở VILLEFRANCHE-S-SAONE PHÁP  
MAY 18/MAY 19 

MERCURE VILLEFRANCHE EN BEAUJO 
TEL: 334-375-50909 / FAX: 33-474-604122 

384 Boulevard Louis Blanc / 69400 Villefranche-sur-Saône, France 
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KHÁCH SẠN Ở TOURS PHÁP QUỐC 
MAY 19/MAY 20 

MERCURE TOUR NORD 
TEL: 332-474-95500 / FAX: 332-474-95525 

11 Rue de l’Aviation, 37100 Tours, France 
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KHÁCH SẠN Ở PARIS PHÁP QUỐC 
MAY 20/MAY 22 

PULLMAN PARIS MONTPARNASSE 
TEL: 33-1-44364436 / FAX: 33-1-44364700 

19 rue Commandant Rene Mouchotte, Paris 75014, France 
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Đức Thánh Cha Phanxicô  
Lịch Trình Tông Du Linh Địa Thánh Mẫu Fatima 
Cử hành mừng Kỷ niệm Bách Chu Niên Fatima  

(13/5/1917 – 13/5/2017) 
 

 

Thứ Sáu 12/5/2017 

 
Chiều 

2 giờ 00: Ngài khởi hành từ phi trường Fiumicino ở Roma 

4 giờ 20: Ngài được nghênh đón ở căn cứ không quân Monte Real 
4 giờ 35: Ngài gặp riêng Tổng Thống Cộng Hòa Bồ Đào Nha tại căn cứ không 
quân  
4 giờ 55: Ngài viếng nguyện đường của căn cứ không quân 

5 giờ 15: Ngài được trực thăng đưa đến vận động trường Fatima 

5 giờ 35: Ngài trên xe mui trần từ vận động trường Fatima đến Đền Thánh 
Fatima 

6 giờ 15: Ngài kính viếng và cầu nguyện ở Nguyện Đường Đức Mẹ Hiện Ra  
9 giờ 30: Ngài chào khách hành hương và lần Chuỗi Mân Côi 
 
 

Thứ Bảy 13/5/2017 

 
Sáng 

 9 giờ 10: Ngài gặp Thủ Tướng Bồ Đào Nha ở "Nossa Senhora do Carmo" 
House 

 9 giờ 40: Ngài kính viếng Đền Thờ "Nossa Senhora do Rosário de Fatima" 

10 giờ 00: Ngài chủ tế và giảng lễ ở Quảng Trường Fatima và chào hỏi bệnh 
nhân 

Chiều 

12 giờ 30: Ngài dùng trưa với các GM BĐN ở "Nossa Senhora do Carmo" 
House 

  2 giờ 45: Ngài từ biệt Bồ Đào Nha ở căn cứ không quân Monte Real 
  3 giờ 00: Ngài lên đường về lại Roma 

  7 giờ 05: Ngài về tới phi trường Ciampino Roma. 
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Thánh Lễ Hằng Ngày 

 
Ngày 11/5 có thể được dâng lễ tại chính Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể là nơi đầu tiên 
ghé kính viếng trước khi về Trung Tâm Linh Điạ Thánh Mẫu Fatima 
 
Ngày 12/5 dự lễ tại một trong 5 nhà thờ ở Trung Tâm Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, đó là 
the Basilica of Our Lady of the Rosary vào lúc 7:30 sáng. 

1- The Basilica of Our Lady of the Rosary: Lễ 7:30 giờ sáng 
2- The Most Holy Trinity Basilica: Lễ 11 giờ sáng 
3- The Chapel of the Dead of Jesus: Lễ 9 giờ sáng 
4- The Chapel the Apparitions: 7:30 am - Đức; 8:30 - Anh; 9:30 - Pháp;  

10:30 - Spain; 11:30 - Hoà Lan; 12:30 - Ý; 1:30 - Balan 
5- St. Steven’s Chapel: Lễ 9 giờ sáng 

 
Ngày 13/5 dự lễ đại trào cho chính ĐTC Phanxicô chủ sự và giảng lễ vào lúc 10 giờ 
sáng tại Quảng Trường Trung Tâm Linh Địa Thánh Mẫu Fatima 
 
Ngày 15-16/5 ở Trung Tâm Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức dâng lễ và dự lễ ở một trong 
những Thánh Đường ở đây. 
     1- Crypt 
     2- Upper Basilica 
     3- Rosary Basilica 
     4- Crowned Statue and Rosary Square 
     5- Underground Basilica 
     6- Church of St. Bernadette 
     7- Chapel of Reconciliation 
     8- St. Joseph's Chapel 
 
Còn những ngày ở Pháp sẽ ở những nhà thờ trên đường đi sau đây (danh sách vẫn 
chưa đầy đủ cho tới khi tập sách này cần phải in ấn cho kịp, nên sẽ được bổ túc bằng 
tờ phụ trương kẹp sách sau) 

 
RESERVED MASSES 

 
 

DATE CITY TIME LOCATION 

  May 14:  Spain    4:00 pm 
          Private Mass at 
          Alba de Tormes Monastery 

  May 19:  Nerves    2:00 pm 
          Private Mass at 
          Chapelle du Noviciat 

  May 20:  Tours    8:30 am 
          Private Mass at  
          Basilica Saint Martin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Crypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Upper_Basilica
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Rosary_Basilica
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Crowned_Statue_and_Rosary_Square
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Underground_Basilica
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Church_of_St._Bernadette
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Chapel_of_Reconciliation
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#St._Joseph.27s_Chapel
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The Basilica of Our Lady of the Rosary - Fatima 

 

 

 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 155 

 

 
Rosary Basilica – Lourdes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Our_Lady_of_Lourdes#Rosary_Basilica
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Alba de Tormes Monastery Church - Spain 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Hành Hương mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 13/5/1917 – 13/5/2017 

 157 

 

Chapelle du Noviciat – Nerves France 
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Basilica Saint Martin – Tours France 
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ITINERARY 

 

 

 

DAY 1, Wednesday, May 10 - ACROSS THE ATLANTIC 

 

Depart New York on board your overnight transatlantic jet flight. En route enjoy dinner 

followed by a full-length movie.  

 

DAY 2, Thursday, May 11 - ARRIVE LISBON/SANTAREM/FATIMA  

 

Start your inspiring Anniversary pilgrimage in Lisbon where you will enjoy a brief 

orientation tour (time permitting) and then drive to Santarem, and visit the Church of the 

Holy Miracle (Igreja do Santissimo Milagre), home to a 13th-century eucharistic miracle. 

Continue to the village of Fatima, the world’s most famous Marian shrine. Overnight in 

the Fatima for the next three nights.(D)  
 

 

Celebration of the Anniversary of the first Fatima Apparitions 
 

DAY 3, Friday, May 12  

 

Here, on the thirteenth of each month between May and October in 1917, the Blessed 

Mother appeared to three young children and exhorted the world to pray for world 

peace. Visit the Basilica of Our Lady of Fatima, site of Francisco and Jacinta’s graves, 

and the Little Chapel of Apparitions with the statue of “Our Lady of Fatima.” Free time 

for devotion and worship. (B,D)  

 

DAY 4, Saturday, May 13  

 

Today is at leisure to join in the celebration of the 100th Anniversary of Our Holy 

Mother’s Apparitions. (B,D) 

 

 

DAY 5, Sunday, May 14 - FATIMA/ALBA DE TORMES/VALLADOLID 

This morning head to Alba de Tormes, one of the most important pilgrimage centers in 

Spain. See the Carmelite Convent where the preserved body of St Theresa lies. Then 

continue your journey to Valladolid where you will overnight. (B,D )  
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DAY 6, Monday, May 15 - VALLADOLID/BURGOS/LOURDES  

 

This morning drive to Burgos and visit the gothic cathedral dedicated to the Blessed 

Virgin. Begun in the 13th century and completed in 1567, it is renowned for its immense 

size and unique architecture. Then on to the shrine city of Lourdes, where the Blessed 

Virgin Mary appeared to the poor shepherd girl, Bernadette, a total of 18 times. (B,D)  
 

DAY 7, Tuesday, May 16 - LOURDES 

 

Between February 11 and July 16, 1858, the Virgin Mary appeared in the Grotto of 

Massabielle to the poor shepherd girl Bernadette, a total of 18 times. Scratching the 

ground as instructed by the Virgin, Bernadette saw a miraculous spring well up where 

none had existed before. Today, Lourdes is the most important shrine to Our Lady. 

Visit the Grotto of Apparitions, Basilica of the Immaculate Conception, Basilica of St. 

Pius X, and Way of the Cross over the hillside. This afternoon visit the Miracle Baths 

with free time for reflection and devotion. Attend the Blessed Sacrament Procession, the 

Blessing of the Sick and the famous Torchlight Procession, if available. (B,D) 

 

DAY 8, Wednesday, May 17 - LOURDES/CARCASSONE/AVIGNON  

 

Drive to Tarbes and proceed through the province of Languedoc to Carcassone, the 

greatest fortress city in Europe. In the 8th century, the city withstood a siege by 

Charlemagne for five years. Some of the fortifying walls still standing were built by the 

Romans in the 3rd and 4th centuries. Continue to Avignon in the Provence region. Six 

French Popes reigned here before the Papacy was returned to Rome in 1377. On your 

tour of Avignon, visit the imposing Palace of the Popes, a magnificent example of 

medieval architecture, and Notre Dame Cathedral. (B, D)  

 

DAY 9, Thursday, May 18 – AVIGNON / LASALETTE / ARS-SUR-FROMANS AREA 

 

This morning drive to La Salette-Fallavaux and visit the sanctuary of Our Lady of La 

Salette in the mountains above the village where in 1846 two children reported a Marian 

apparition. Continue to Ars-sur-Fromans where you will see intact the church of Saint 

Sixtus, rebuilt by the Holy Priest of Ars, St. John Vianney. Overnight in Villefrance-S-

Saone. (B, D)  

 

DAY 10, Friday, May 19 - VILLEFRANCHE-S-SAONE/NEVERS/TOURS  

 

Drive to Nevers, where St. Bernadette lived and died after 18 apparitions of the Virgin 

Mary in Lourdes. Visit St. Gildard Convent and view St. Bernadette's tomb. Continue to 

Tours for the overnight. (B,D)  
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DAY 11, Saturday, May 20 - TOURS/ALENCON/PARIS 

 

This morning continue your journey to Alencon, the birthplace of Saint Therese. After a 

brief orientation tour continue to Paris, the “City of Light.” This afternoon enjoy a one-

hour cruise on the Seine River. (B,D)  

 

DAY 12, Sunday, May 21 - PARIS  

 

Your morning tour of Paris will include many of the famous landmarks recognized 

throughout the world such as the Opera House, the Place de la Concorde, the Champs 

Elysees, Napoleon's great Arc de Triomphe, Les Invalides, and the Eiffel Tower. Visit 

the impressive Notre Dame Cathedral. Also visit Sainte Chapelle and the Chapel of Our 

Lady of the Miraculous Medal, where Saint Catherine Labouré is entombed in a glass 

coffin. (B,D)  

 

DAY 13, Monday, May 22 - PARIS/NEW YORK  

 

Your pilgrimage concludes as you board your return flight back to New York. (B)  

 

FLIGHT SCHEDULE  

DATE  AIRLINE  FLIGHT  FROM/TO  DEPT/ARRV  

MAY 10  Swiss Air 

Lines  

LX 015  New York-

JFK/  

Zurich  

9:00 PM  

10:50 AM 

MAY 11  

MAY 11  Swiss Air 

Lines  

LX 2084  Zurich/  

Lisbon  

12:00 PM  

1:50 PM  

MAY 22  Swiss Air 

Lines  

LX 647  Paris-

DeGaulle/  

Zurich  

7:00 AM  

8:15 AM  

MAY 22  Swiss Air 

Lines  

LX 016  Zurich/  

New York-

JFK  

9:50 AM  

12:35 PM  
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Danh Sách  

TĐCTT, Thân Nhân & Thân Hữu  
 

   
Số HỌ VÀ TÊN THÀNH PHỐ, BANG NƯỚC AI 

1 Cha Nguyễn Đức-Minh Santa Ana, California Hoa Kỳ Lhướng  

2 Cha Vũ Toàn Khoa Rochester, New York Hoa-Kỳ Lhướng 

3 Cao Tấn Tĩnh Rancho Cucamonga, CA Hoa-Kỳ BTC  

4 Cao-Bùi Thúy-Nga Rancho Cucamonga, CA Hoa-Kỳ BTC 

5 Bùi Thị Cúc Anna Fountain Valley, CA Hoa-Kỳ TĐCTT 

6 Bùi Xuân-Hồng El Monte, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

7 Công Jenny Huntington Beach, CA Hoa-Kỳ TĐCTT 

8 Đặng Hạnh Hannah Annandale, Virginia Hoa-Kỳ TĐCTT 

9 Đỗ Thị Lan Gardena, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

10 Khổng Thị Hoàng Pearland, Texas Hoa-Kỳ TĐCTT 

11 Khổng Thị Nhàn Santa Ana, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

12 Khổng Thị Tuyến Grand Prairie, Texas Hoa-Kỳ TĐCTT 

13 Lưu Công Tiên Federal Way, Washington Hoa-Kỳ TĐCTT 

14 Lưu Thanh-Phương Tina Federal Way, Washington Hoa-Kỳ TĐCTT 

15 Lưu Ngọc-Trinh Tustin, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

16 Lý Văn Minh Santa Ana, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

17 Nguyễn Châu Ngọc-Huệ Westminster, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

18 Nguyễn Thị Mỹ-Lệ Australia Úc Châu TĐCTT 

19 Nguyễn Nancy Westminster, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

20 Nguyễn Thị Phượng Springfield, Virginia Hoa-Kỳ TĐCTT 

21 Nguyễn Việt Phát El Monte, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

22 Nguyễn Văn Thế Gardena, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

23 Nguyễn Thị Thủy Westminster, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

24 Phạm Ngọc-Anh Santa Ana, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

25 Phạm Long Joseph Long Beach, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

26 Phạm LyLan Long Beach, California Hoa-Kỳ TĐCTT 
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27 Phan Thị Thanh Houston, Texas Hoa-Kỳ TĐCTT 

28 Phùng Thúy Phượng Upland, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

29 Trần Thị Đan Garden Grove. California Hoa-Kỳ TĐCTT 

30 Trần Tự-Hồng Jenny Cypress, Texas Hoa-Kỳ TĐCTT 

31 Trần Xuân-Huệ Lily Westminster, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

32 Trần Xuân-Hường Rancho Palos Verdes, CA Hoa-Kỳ TĐCTT 

33 Văn Thị Nguyệt Anaheim, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

34 Vũ Thị Hồng Santa Ana, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

35 Vũ Thị Qui Westminster, California Hoa-Kỳ TĐCTT 

36 Đậu Lưu Thị Mỹ Everett, Washington Hoa-Kỳ ThânNhân 

37 Đậu Yên Sơn Everett, Washington Hoa-Kỳ T Nhân 

38 Hoàng Đình Ái Windsor, Ontario Canada T Nhân 

39 Hoàng Kim Châu Windsor, Ontario Canada T Nhân 

40 Lưu Hoàng Anh Windsor, Ontario Canada T Nhân 

41 Lưu Kim Cúc Windsor, Ontario Canada T Nhân 

42 Ngô Gia Hậu Santa Ana, California Hoa-Kỳ T Nhân 

43 Nguyễn Hiền Đạt Australia Úc Châu T Nhân 

44 Trần Kim-Ánh Elizabeth Stafford, Texas Hoa-Kỳ T Nhân 

45 Triệu (Bùi) Thị Hoa Edmonds, Washington Hoa-Kỳ T Nhân 

46 Bùi Toàn Lisa Corona, California Hoa-Kỳ Thân Hữu 

47 Chu Thị Lang Corona, California Hoa-Kỳ T Hữu 

48 Châu Thị Nữ Corona, California Hoa-Kỳ T Hữu 

49 Dương Ánh Thảo University Place, WA Hoa-Kỳ T Hữu 

50 Đào Văn Hớn Moreno Valley, California Hoa-Kỳ T Hữu 

51 Lê Thị Liễu Moreno Valley, California Hoa-Kỳ T Hữu 

52 Nguyễn Chí Long Garden Grove, California Hoa-Kỳ T Hữu 

53 Nguyễn Ngọc Nguyên Corona, California Hoa-Kỳ T Hữu 

54 Nguyễn Thị Phương Rancho Cucamonga, CA Hoa-Kỳ T Hữu 

55 Nguyễn Hoa Theresa Garden Grove, California Hoa-Kỳ T Hữu 

56 Nguyễn Thị Thoa Seattle, Washington Hoa-Kỳ T Hữu 

57 Ôn Han Oai Anthony Mira Loma, California Hoa-Kỳ T Hữu 

58 Ôn Hạnh Jenny Mira Loma, California Hoa-Kỳ T Hữu 

59 Trần T. Hiền Henry Seattle, Washington Hoa-Kỳ T Hữu 

 

Phân Loại:  

- Thành phần: TĐCTT 35 (< 2/3); Thân Nhân 10 + Thân Hữu 14 

-Quốc gia: Úc 2; Canada 4, Mỹ 52 - Tiểu bang: Cali 37, Seattle WA 8, Virginia 2, Texas 5, NY 1   
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Các Tiểu Nhóm Hành Hương 
 

 

 

Nhóm 1: OC (8) 
 

(Orange County) 
 

Ly, Minh Van 
Pham, Anh Ngoc 

Vu, Qui Thi 
Tran, Dan Thi 
Ngo, Hau Gia 
Vu, Hong Thi 

Bui, Cuc Thi (or Thi Cuc) 
Khong, Nhan Thi 

 

 

Nhóm 2: NS (9) 

(Nine Sisters) 
 

Luu, Trinh Ngoc 
Van, Nguyet Thi 

Nguyen, Marie Hue N C 
Phung, Pam Phuong 

Nguyen, Nancy 
Cong, Jenny 

Tran, Xuanhuong 
Tran, Lily Hue 

Nguyen, Thuy Thi 

 

 

Nhóm 3: TV (6) 

(Texas - Virginia) 
 

Khong, Hoang Thi 
Không, Tuyen Thi 

Tran, Tu-Hong Jenny 
Phan, Thanh Thi 

Nguyen, Phuong Thi  
Dang, Hanna Hanh 

 

 

Nhóm 4: FC (8) 

(Four Couples) 
 

Pham, Long Joseph 
Pham, Lylan 

Nguyen, The Van 
Do, Lan Thi 

Dat, Myle Thi 
Dat, Nguyen Hien 
Nguyen, Long Chi 

Nguyen, Theresa Hoa 
 

 

Nhóm 5: BF (7) 

 (Bui Family) 
 
Nguyen, Thomas Phat 
Bui, Rosalie Xuan-Hong 

Tran, Henry T. H. 
Nguyen, Thoa Thi 
Duong, Thao Anh 

Trieu, Thi Bui 
Tran, Elizabeth Kim-Anh 

 

 

Nhóm 6: LF (8) 

(Lưu Family) 

 
Luu, John Tien Cong 
Luu,  Thanh-Phuong 

Dau, Son Yen 
Dau, My Thi Luu 
Luu, Anh Hoang 

Luu, Kim Cuc 
Hoang, Ai Dinh 

Hoang, Kim Chau 
 

 

Nhóm 7: SB (9) 

(San Bernadino) 
 

Nguyen, Nguyen Ngoc 
Chu, Lang 

Dao, Hon Van 
Le, Lieu Thi 

Bui, Lisa Toan 
Chau, Nu 

On, Anthony Han Oai 
On, Jenny Hanh 

Nguyen, Phuong Thi  

 

 

 

Nhóm 8: DC (4) 
 
 

(Director-Coordinator) 
 

Spiritual Director 
Rev. Duc-Minh, Joseph 

Nguyen 
Rev. Vu, Toan Duc 

Joseph 
 

Service Coordinator 
Cao-Bui, Thuy-Nga 

Cao, Tinh Tan 

 

 

 


