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LÔØI NGOÛ  
Kính thưa: quý Cha, quý Soeurs Linh Giám các cấp… 
Và toàn thể anh chị em Legio Mariae Việt Nam. 

Hướng về 90 Năm Thành L ập Legio Mariae  07.09.1921 – 
07.09.2011, chúng ta nhìn lại dòng thời gian qua với biết bao nhiêu cảm 
nghiệm: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn ñời Chúa vẫn trọn 
tình thương” (Tv 118, 1). Nhìn lại, ñể cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa ñã ban 
cho chúng ta có một ñời sống Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm Nhường theo 
gương Đức Mẹ Ma-ri-a, nhìn lại ñể ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân 
còn sống cũng như ñã ra ñi, các ngài ñã gầy dựng Praesidium trong hy sinh 
gian khổ, với một tấm lòng quảng ñại nhưng ñầy tràn tình yêu Thiên Chúa. 
Các ngài ñã ñể lại cho thế hệ kế thừa một gia sản thiêng liêng quý giá, ñó là 
một Đại gia ñình năng ñộng và ñầy tinh thần ñoàn kết yêu thương. Sự hăng 
say cầu nguyện cùng với những việc bác ái, từ thiện, thăm viếng ñã trở nên 
những khí cụ ñể Legio Mariae có thể ñem Chúa ñến cho mọi người. Nhờ 
Mẹ Ma-ri-a và cùng với Mẹ, các hội viên của Legio Mariae sẽ trở nên những 
chứng nhân tình yêu cho Tin Mừng ñược loan báo tới muôn dân. 

Chín Mươi Năm qua, chúng ta nhìn lại với tâm tình Tạ Ơn Thiên 
Chúa, ñã luôn nâng ñỡ và hướng dẫn chúng ta dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi những ai chân thành tìm 
kiếm Chúa, “vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín 
của Người bền vững muôn năm” (Tv 117, 2).  

Nhìn lại Chín Mươi Năm qua, trong tâm tình sống lại ước nguyện của 
Tôi Tớ Chúa Frank Duff Đấng sáng lập Praesidium Legio Mariae ñầu tiên, 
chúng ta tha thiết hướng ñến tương lai trong tinh thần tích cực học hỏi Thủ 
Bản mỗi ngày ñể thấm nhuần và ñón nhận ơn Thánh của Đấng Đáng Kính với 
Legio Mariae. Mỗi hội viên ủng hộ mạnh mẽ và chuyển lời kêu gọi cầu nguyện 
trong việc tuyên Chân Phước cho ngài Frank Duff  Tôi Tớ của Thiên Chúa. 

Trong tâm tình và niềm vui hướng về sinh nhật năm thứ 90 
Legio Mariae, một lần nữa xin cảm ơn sự ñóng góp của các hội viên 
Legio. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Ma-ri-a, Mẹ Giáo Hội và là Nữ 
Tướng của Legio; Tôi Tớ Chúa  Frank Duff  phù hộ cho mọi cố gắng của 
chúng ta trong cuộc vận ñộng này. 

Ban Quản Trị Hội Đồng SENATUS 
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 Lm. G. Tạ Duy Tuy ền 

Sự ra ñời của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a ñã ñược Thiên Chúa chuẩn 
bị cho công cuộc cứu chuộc loài người. Mẹ là người ñược chọn 
từ muôn thuở ñể trở nên nơi chốn mà Ngôi Hai Thiên Chúa mặc 
lấy xác phàm. Là con người thứ nhất tràn ñầy thần khí, Mẹ 
ñược ơn phúc vô nhiễm nguyên tội, và Mẹ mang ñến cho chúng 
ta ơn tái sinh trong con Mẹ là Đức Giê-su Ki-tô. 

Ngày lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ 
gắn liền với việc cung hiến một 
Đền thờ ñược xây cất tại Giê-ru-
sa-lem vào thế kỷ thứ V, nơi theo 
truyền thống cho là nhà của ông 
Gio-a-Kim và bà An-na, gần nơi 
hồ tắm Bết-da-tha (x. Ga 5,1-9). 
Tức là nơi các tín hữu cho là nhà  

Đức Mẹ ñược sinh ra. Từ thế kỷ 
thứ XII, ngôi ñền thờ ñược gọi là 
Đền thờ thánh An-na, rồi sau ñó 
ñược dâng kính cho ngày Sinh 
nhật của Đức Ma-ri-a. 

 Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ 
ñược bắt nguồn bên Đông phương 
ở thế kỷ thứ VI và ñược Đức Giáo 



SINH NHẬT ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA 

 

5

Hoàng Serge I ñưa vào cử hành tại 
Rô-ma, với cuộc rước kiệu ñi từ 
thánh ñường thánh Adrien gần 
Forum ñi ñến Đền Đức Bà Cả. 

 Ý lễ ñược lấy ra từ các Ngụy 
Thư như Tiền Tin Mừng thánh 
Gia-cô-bê, Tin Mừng của Mát-thêu 
mạo danh, và Tin Mừng về cuộc 
sinh hạ của Đức Ma-ri-a mà người 
ta gán cho thánh Jérôme là tác giả.  

Bên Đông phương lễ Sinh nhật 
Đức Trinh nữ ñược cử hành ñầu 
tháng 09 khai mạc năm Phụng vụ. 
Tại Rô-ma, lễ ñược cử hành dưới 
thời Đức Giáo Tông Octave IV vào 
năm 1243 với tuần Bát nhật; rồi 
sau ñó Đức Grégoire XI còn thêm 
vào ñêm Canh thức vào năm 
1378. Ngày nay, Giáo Hội mừng 
Lễ sinh nhật Đức Ma-ri-a ngày 08 
tháng 09 cống hiến cho chúng ta 
cơ hội ñể mừng hai giao ước: 

- Giao ước ñầu liên quan ñến trời 
cao: dẫn ñưa chúng ta vào chương 
trình cứu ñộ trần thế của Chúa. 

- Giao ước thứ hai liên quan 
ñến cuộc sống nhân trần: là gió 
mát lúc hừng ñông, trong buổi 
sáng ñầu tiên. 

Hôm nay lễ sinh nhật Đức Mẹ. 
Đây là dịp mời gọi chúng ta suy 
nghĩ về tầm quan trọng của gia 
ñình trong ñời sống cá nhân cũng 

như xã hội. Đã làm người, ai 
cũng ñều sinh ra có cha, có mẹ, 
có gia ñình, có anh chị em, có 
ông bà tổ tiên, có một dân tộc. 
Gia ñình là nơi ñể cho con người 
có mặt trong thế giới, không phải 
như một con số mà như một 
nhân vị ñộc nhất vô nhị với một 
ñịnh mệnh cá biệt. Khi nói về 
công lao sinh thành, dưỡng nuôi 
của mẹ, người xưa ñã nói rằng: 

Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 

Ai rằng công mẹ như non, 

Thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. 
Lòng mẹ như bát nước ñầy, 

Mai này khôn lớn, ơn này tính sao. 
Nhớ ơn chín chữ cù lao, 

Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. 

Con ho lòng mẹ tan tành, 
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. 

Nuôi con chẳng quản chi thân, 
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. 

Lời ca dao ñó nói lên biết bao 
hy sinh, vất vả của cuộc ñời 
những người làm mẹ, những 
cuộc ñời không thành văn, những 
hy sinh không thể một ñôi câu mà 
diễn tả cho ñủ, những giọt mồ hôi 
ñược lau vội qua những tay áo, 
những giọt nước mắt chảy ngược 
vào tim của biết bao bà mẹ, vì 
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con mà chịu cảnh “ñoạn trường ai 
có qua cầu mới hay”. 

Có thể nói, mẹ là tuyệt tác tình 
yêu mà Thiên Chúa ñã ban cho 
con người. Không có mẹ, con cái 
ñâu cảm ñược vị ngọt của tình 
yêu như chuối ba hương, như xôi 
nếp mật, như ñường mía lau. 
Không có mẹ con cái ñâu lớn nổi 
thành người, vì không ai chăm 
sóc cho ta chu ñáo, cặn kẽ, ñầy 
tình nhân ái như là tình mẹ chăm 
sóc cho con. Mẹ Ma-ri-a, Nữ 
Tướng của Legio Mariae chúng 
ta với tư cách là mẹ trần thế, Mẹ 
ñã mang lại cho Chúa Giê-su 
hương thơm của tình mẫu tử. 
Một tình yêu cao sâu như biển cả 
và dịu dàng như dòng sông thanh 
bình. Mẹ Ma-ri-a ñã góp mặt vào 
ñại hội trần thế này trong vai trò 
làm mẹ của Con Thiên Chúa làm 
người. Mẹ Ma-ri-a ñã ñi qua kiếp 
người trong tình yêu tận hiến của 
trái tim người mẹ. Thế nhưng, trái 
tim không bao giờ già. Tình yêu 
của người mẹ luôn trẻ trung, tươi 
mới trong cuộc ñời của con. Dù là 
người mẹ trẻ hay ñã lưng còng, 
tình mẹ vẫn rộng lớn bao la, vẫn 
dạt dào như biển cả thái bình. Dù 
là mẹ còn sống hay ñã khuất núi, 
tình thương của mẹ vẫn quyện 
vào ñời con như làn gió mơn 

mang ñồng lúa chiều. 
Hôm nay, mừng sinh nhật Mẹ 

Ma-ri-a là mừng ngày Mẹ ñã góp 
mặt vào ñại hội trần thế này. 
Mừng Mẹ ñã có những năm 
tháng thật tuyệt vời nơi dương 
gian. Mừng cho tình yêu của Mẹ 
luôn vĩnh cửu, vượt qua mọi thời 
gian và không gian. Mẹ vẫn mãi 
mãi ở với các chiến sĩ của Mẹ. 
Tình yêu của Mẹ vẫn trẻ trung, 
vẫn luôn ñong ñầy trong cuộc ñời 
ñàn con. 

Vâng, Mẹ Ma-ri-a ñã ñi qua 
kiếp người nhưng tình Mẹ, ân 
phúc của Mẹ, dấu ấn của Mẹ vẫn 
còn ñó trên hành trình của tất cả 
những ñạo binh của Mẹ ñang còn 
ở dương thế. Chính Chúa Giê-su 
ñã trao ban Mẹ cho nhân loại 
chúng ta. Chính Ngài ñã muốn 
Mẹ Ma-ri-a tiếp tục lấy tình mẫu 
tử ñể che chở, nâng ñỡ cho ñoàn 
con. Chính Ngài ñã cảm nhận rất 
rõ về vai trò của Mẹ Ma-ri-a khi 
nói với môn ñệ Gio-an: “Đây là 
Mẹ con”. Chúa Giê-su muốn nói 
với Gio-an: không có gì trên trần 
ñời này cao quý hơn tình yêu của 
một người mẹ. Và càng không có 
tình mẫu tử nào cao quý hơn tình 
yêu của Mẹ Ma-ri-a, là Nữ vương 
trời ñất, là Mẹ Thiên Chúa vẫn 
dành cho chúng ta. Mẹ Ma-ri-a 
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chính là bảo ngọc châu báu mà 
Chúa Giê-su ñã trao ban cho 
nhân loại trước khi Ngài hoàn tất 
sứ vụ ở trần gian. 

Vì thế, mừng sinh nhật Mẹ là 
dịp ñể các hội viên Legio Mariae 
chúng ta cảm ơn Mẹ ñã có mặt 
trong cuộc ñời của ta. Cảm ơn Mẹ 
ñã bảo bọc che chở cuộc ñời ta. 
Cảm ơn Mẹ luôn chăm sóc lo lắng 
cho từng cuộc ñời chúng ta. Cảm 
ơn Mẹ ñã nhận chúng ta là con, là 
chiến sĩ của Mẹ ñể tình Mẹ tiếp tục 
ñong ñầy trên hành trình loan báo 
Tin mừng cứu ñộ của Chúa Giê su 
cho muôn người và cho chính 
cuộc ñời mỗi người chúng ta. 

Mừng lễ sinh nhật của Mẹ Ma-
ri-a, mãi mãi chúng ta sẽ không 
ngớt cùng Mẹ ca tụng Thiên 
Chúa: “Đấng Toàn Năng ñã làm 
cho tôi biết bao ñiều cao cả, danh 
Người thật chí thánh chí tôn ! Đời 
nọ tới ñời kia, Chúa hằng thương 
xót những ai kính sợ Người“ (Lc 
1, 49 - 50). 

Chúng ta chỉ hạnh phúc khi 
chúng ta luôn tôn kính, mến yêu 
Mẹ và những tràng hoa Mân 
Côi, những kinh nguyện chân 
thành dâng lên Mẹ, những ñóa 
hoa tươi kính dâng Mẹ sẽ là 
những tâm tình ñẹp chúng ta 

làm vui lòng Mẹ. Còn lời kinh 
nào ñẹp bằng lời kinh kính 
mừng chúng ta dâng lên Mẹ: 
“Kính mừng Ma-ri-a ñầy ân 
phước Đức Chúa Trời ở cùng 
bà, bà có phước lạ hơn mọi 
người nữ và Giê-su Con lòng 
bà gồm phước lạ. Thánh Ma-ri-
a Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho 
chúng con là kẻ có tội khi nay 
và trong giờ lâm tử. Amen.“. 

Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, 
chúng ta hiệp cùng Giáo Hội ca 
tụng, tung hô Mẹ: “Lạy Mẹ, Mẹ 
Thiên Chúa, nhờ việc Mẹ sinh ra 
mà thế gian ñược tràn ngập 
hoan lạc và khích lệ, vì bởi lòng 
Mẹ, mặt trời công chính là Đức 
Giê-su ñã ñến trong thế gian, 
chính Người sẽ kéo chúng tôi ra 
khỏi sự chết và ñưa vào ñời sống 
vĩnh cửu”. 

Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con 
cảm ơn Mẹ ñã nhận chúng con là 
con của Mẹ. Xin Mẹ hãy lấy tình 
mẫu tử mà che chở, gìn giữ hồn 
xác chúng con trong tình thương 
của Mẹ. Xin cho chúng con ñược 
nép mình trong vòng tay từ ái của 
Mẹ. A-men. 
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Nhöõng Hình Thuø Cuûa Thaäp Giaù 
Lm. Ansgar Phaïm Tónh 

Không biết từ bao giờ Thập giá ñã ñược ngành tư 
pháp Rô-ma chọn làm án tử cho kẻ tội ñồ và trở thành 
biểu tượng cho cái chết nhục nhã, nhưng lại biết rất 
rõ là từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Chúa Giê-su 
bị treo lên, Thập giá ñã mang lấy ý ngh ĩa của ơn Cứu 
Độ Thiên Chúa ñem ñến trần gian và trở nên dấu 
chứng của tình yêu khơi nguồn sự sống. “Khi nào Ta 
bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên với Ta”. 

àng ngày tôi lại càng thấy 
nhiều bóng dáng của những 

cây thập giá trong ñời sống thường 
nhật. Những cây thập giá này thì 
ña hình, ña dạng, rất phong phú và 
thật không nhẹ nhàng một chút nào 
cả. Xin mời anh chị Legio chúng ta 
cùng với tôi ñiểm qua hình dáng 
của những cây thập giá trong: 

Bậc Làm Cha M ẹ: 

−  Khi con cái phải mang tật 
nguyền, bệnh tật... ngay từ khi 
còn trong bào thai. 

−  Khi con cái mắc phải những 
chứng nghiện ngập rượu chè, 
cờ bạc, cá ñộ, xì ke, ma tuý... 

−  Khi con cái sống hoang ñàng, 
bê tha, theo băng ñảng, nay 
vào tù mai ra khám. 

−  Khi thấy con cái sống trong cảnh  

túng bần, nghèo khổ, dốt nát … 
Bậc Vợ Chồng: 

−  Khi người bạn ñời sống vô 
trách nhiệm, lười biếng, ñam 
mê tứ ñổ tường ... 

C 
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−  Khi người bạn ñời bất tín, bất 
trung, gian dối, lừa lọc nhau … 

−  Khi người bạn ñời lâm vào cảnh 
nghiện ngập, ñam mê cờ bạc, 
rượu chè, trai gái, xì ke ma tuý … 

−  Khi người bạn ñời khó tính, khó 
nết, hay cau có, nóng nảy, tục tằn, 
chanh chua, ñanh ñá, dữ tợn… 

−  Khi người bạn ñời bị bệnh tật, 
ñau yếu … 
Bậc Làm Con Cái: 

− Khi cha mẹ bất hòa, cãi cọ, mạt 
sát, chửi bới, ly thân, ly dị nhau… 

− Khi cha hay mẹ quá khắt khe, 
hay la mắng, quát tháo, 
thượng cẳng chân, hạ cẳng 
tay… Không bao giờ có những 
lời nói thân mật, dịu dàng… 

− Khi cha mẹ chỉ biết ñến tiền và 
tiền, quanh năm chỉ biết lao 
ñầu vào làm ăn, lo kiếm tiền 
không có thời giờ ñể chăm 
sóc, gần gũi, lắng nghe và tâm 
sự với chúng … 

− Khi cha mẹ quá chú trọng ñến 
những hình thức bên ngoài, chỉ lo 
mất tiếng tăm, chỉ sợ xấu hổ … 
Bậc Tu Trì 

− Khi gặp phải vị bề trên hay bề 
ngang khó tính, khó nết, khắt 
khe, thiên vị, kỳ thị, bảo thủ, 
ñộc tài, ñộc ñoán, kiêu ngạo… 

− Khi gặp phải những bề dưới 
có những tính nết khác người, 
bướng bỉnh, lười biếng, dốt 
nát, thiếu khiêm nhường, thiếu 
bác ái, thiếu ñạo ñức, thiếu 
nhân bản, gian xảo, hay nịnh 
hót, thượng ñội hạ ñạp… 

− Khi gặp phải những người quản 
lý là cháu ba ñời của trùm sò, bắt 
anh chị em trong cộng ñoàn của 
mình phải tuân giữ lời khấn khó 
nghèo một cách triệt, mua cái gì 
cũng sợ tốn tiền, tiêu cái gì cũng 
sợ hoang phí, nhưng với riêng 
bản thân mình thì... rất thoải mái. 

Còn nhiều lắm thưa các anh 
chị! Những hình thù của thập giá 
thì rất ña dạng, và rất phong phú, 
nếu phải liệt kê ra thì e rằng tôi 
phải nói như Thánh Gio-an: “Cả 
thế giới cũng không ñủ chỗ chứa 
những sách viết ra” (Ga. 21, 25).  

Có phải những lúc anh chị và tôi 
mang vác những thập giá như vậy 
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chúng mình chỉ nhớ ñến lời khuyên 
của Dale Carnegie “Hãy Qu �ng 
Gánh Lo Đi Mà Vui S�ng”  không? 
Kinh nghiệm cho tôi thấy khi ñối 
diện với những cây thập giá như 
vậy thì theo bản tính tự nhiên tôi chỉ 
muốn quẳng ñi cho nhẹ người.  

Thật vậy! Rất nhiều người, 
trong ñó có tôi nữa, nghĩ rằng 
sau khi liệng bỏ những cây thập 
giá ấy khỏi vai thì tôi sẽ ñỡ cực 
thân, những bước ñi trong cuộc 
ñời của tôi sẽ ñược khoan thai, 
thanh thản và nhẹ nhõm… Đã 
từng có nhiều người cố gắng 
quẳng những cây thập giá ñi 
bằng cách ñi phá thai, vứt bỏ hay 
ñem con bỏ vào trong các trại mồ 
côi, ly dị, ly thân, ông ăn chả bà 
ăn nem, bỏ nhà ra ñi, dọn ra 
riêng, sống tự lập, bỏ tu… Thế 
nhưng ñau khổ vẫn hoàn khổ 
ñau, chẳng có chi thay ñổi, thậm 
chí tình trạng ñau khổ còn bi ñát 
hơn lúc trước nữa.  

Các anh chị Legio thân mến, 
khi gặp phải những cây thập giá 
trong công tác truyền giáo và ñời 
thường thì tôi và anh em không 
nên kiếm cách quẳng ñi (bởi vì 
quẳng ñi không ñược!) nhưng 
phải cố gắng vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo [Ngài] (Lc 9, 
23). Anh chị và tôi không thể nào 

tránh khỏi những cây thập giá 
trong ñời sống hàng ngày ñược 
ñâu! Chỉ còn một cách duy nhất 
là chúng mình hãy chịu khó vác 
những thập giá ấy với sự trợ giúp 
của người vác thánh giá chuyên 
nghiệp là Đức Giê-su Ki-tô mà 
thôi. Bởi chính Ngài ñã hứa: “Tất 
cả những ai ñang vất vả mang 
gánh nặng nề, hãy ñến cùng tôi, 
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” 
(Mt. 11, 28) 

Ngài không nói là sẽ lấy ñi, hay 
liệng bỏ, hay thay ñổi những thập 
giá nặng nề hàng ngày của anh 
chị và tôi, mà Ngài chỉ hứa sẽ trợ 
lực và thêm sức ñể chúng mình 
vui vẻ và ñủ sức vác thánh giá 
cho ñến nơi ñến chốn mà thôi! 
Để những cây THẬP GIÁ 

hàng ngày của chúng mình trở 
thành những cây THÁNH GIÁ 
nhẹ nhõm và dễ dàng mang vác 
thì chúng mình hãy: 

� Tham dự thánh lễ và rước lễ 
thường xuyên: Để nhờ vậy, cơ 
thể của chúng mình mới có ñầy 
ñủ dinh dưỡng và ñủ sức ñể vác 
Thánh Giá hàng ngày cho nên.  

� Đọc và học hỏi Kinh Thánh: Bởi 
vì Kinh Thánh chính là cuốn chỉ 
nam do chuyên gia Giê-su 
hướng dẫn cho chúng mình 
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những phương cách ñể vác 
THẬP GIÁ.  

� Tham dự những giờ Chầu 
Thánh Thể, xin Ngài cùng vác 
THẬP GIÁ và cùng ñồng hành 
vì Ngài ñã hứa “Tất cả những 
ai ñang vất vả mang gánh 
nặng nề, hãy ñến cùng tôi, tôi 
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” 
(Mt. 11, 28).  
Anh chị thử ñi, khi chúng mình 

có ñầy ñủ Thần Lương, có sự 
hướng dẫn của chuyên viên Giê-
su và với sự trợ giúp của Ngài thì 
thập giá hàng ngày của chúng 
mình sẽ nhẹ ñi rất nhiều! Lúc ñó 
chúng mình sẽ dư sức vác 
Thánh Giá hàng ngày ñể ñi theo 
Chúa lên tận ñỉnh núi Sọ. 

“Per Crucem Ad Lucem!” Qua 
Kh� Giá T�i Vinh Quang!  Xin 
bạn ñừng quên rằng, vinh quang 
mà Đức Ki-tô hứa cho chúng ta 
lúc nào cũng ñi liền với Thập Giá 
trên ñó có Ngài hiện diện. 

Cầu chúc tất cả anh em luôn 
luôn trung tín trong việc vác 
thánh giá hàng ngày với Đức 
Giê-su Ki-tô, chuyên viên vác 
thập giá rành nhất thế giới !  

 
 
 

Thập Giá  
Dẫu thập giá bạn vác thế nào, 

khổ ñau buồn nản có ra sao, 

ánh dương từ cao luôn chiểu tỏa 

an bình trở lại sau mưa rào ... 

Có thể bạn lệch bước trượt chân, 

hoặc có thể toàn thân gục ngã, 

Nhưng Thiên Chúa bên bạn sẵn ñã, 

Đáp lại lời khẩn nguyện vỉ van... 

Ngài thấu tỏ mọi cơn ñau nhức, 

Ngài am tường từng giọt lệ rơi, 

Một lời Ngài truyền phán trên môi, 

Bình an sẽ phá tan nỗi sợ... 

Nỗi u buồn có thể kéo dài, 

bao trùm cảnh vật suốt ñêm ñen, 

bổng chốc lui dần vào bóng tối, 

khi bình minh rạng tỏ ánh ban mai ...         

Đấng Cứu Độ ñang sẵn chờ, 

từ một nơi nào mãi trên cao, 

Thánh sủng của Ngài luôn ñầy ắp, 

cùng tình yêu Ngài ñể mến trao... 

Dẫu thập giá bạn vác thế nào, 

khổ ñau buồn nản có ra sao, 

Cầu vòng cho bạn Chúa luôn gởi 

sau khi khiến tạnh cơn mưa rào..." 

** Để vượt qua nỗi khó khăn, ta cần 
trải qua ñoạn ñường trên! Thiên 
Chúa không bao giờ trao cho ta 
gánh nặng vượt quá khả năng, ta 
nên sẵn lòng lãnh nhận và ta sẽ 
hân hoan ñón lấy phần thưởng!"

nvh  
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Ban Thường Trực HĐQT Senatus 

“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo 
trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt 
giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành 
cây, ñến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành ñược” (Mt 13, 22). 

 
Nhập ñề:  
Lời Chúa trên ñây ñã ứng 

nghiệm rất ñúng với sự phát triển 
của Giáo Hội Chúa Ki-tô nói 
chung, và cũng rất ñúng với các 
tổ chức trong Giáo hội nói riêng. 
Giáo hội Chúa Ki-tô từ nhóm 12 
Tông ñồ, nay ñã phát triển thành 
một ñại tôn giáo gồm hàng tỉ tín 
hữu. Các Hội Dòng, các tổ chức, 
hội ñoàn, phong trào Công giáo 
tiến hành, lúc ñầu cũng chỉ là một 
nhóm nhỏ, nhưng sau ñó ñã phát 
triển trên toàn thế giới. 

Sự lớn mạnh của Giáo hội 
Chúa Ki-tô cũng như các tổ chức 
thuộc Giáo hội chứng tỏ Đức 
Chúa Thánh Thần ñã hoạt ñộng 
trong Giáo hội. Điều ñó lại càng 
ñúng hơn nữa với tổ chức Legio 
Mariae. Thuở ban ñầu, họ chỉ là 

một nhóm giáo dân nhỏ nhoi trên 
ñất nước Ái Nhĩ Lan, nhưng có 
lòng nhiệt thành trong công cuộc 
làm vinh danh Thiên Chúa và 
cứu rỗi các linh hồn. 
90 năm Legio Mariae Th ế Giới 

Buổi họp ñầu tiên của họ 
ñược diễn ra vào lúc 08 giờ tối 
ngày 07.09.1921, là ngày áp lễ 
Sinh Nhật Đức Mẹ, tại căn nhà 
của chị Ma-ri-a, nằm trên ñường 
Phan-xi-cô, thành phố Dublin, 
nước Ái Nhĩ Lan (Ireland). Đơn vị 
ñầu tiên này nhận danh hiệu 
“Đức Mẹ Từ Bi”, nên ñược gọi là 
“Hội ñoàn Đức Mẹ Từ Bi”. Thật là 
một ñiều trùng hợp kỳ diệu, ngày 
sinh nhật của Đức Mẹ cũng là 
ngày tổ chức nhỏ bé này ñã 
ñược khai sinh. 
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Nhóm giáo dân nhỏ bé này 
ñã ñến với nhau, ngoài lòng nhiệt 
thành với công cuộc làm sáng 
danh Chúa, ñã không hề có ý 
ñịnh thành lập một hội ñoàn to tát 
nào. Họ ñã không ngờ rằng, 
chính Đức Ma-ri-a ñã qui tụ họ lại 
và Đức Chúa Thánh Thần ñã là 
sức sống cho tổ chức nhỏ bé này 
mau chóng phát triển ñến tầm 
vóc không thể nào ngờ ñược, và 
ñã trở thành một ñạo quân hùng 
mạnh chiến ñấu dưới bóng cờ 
Đức Mẹ Ma-ri-a. 

Ông Frank Duff (07.06.1889 
– 07.11.1980), một trong những 
Hội viên ñầu tiên của nhóm giáo 
hữu này. Ông ñã nhận ra Đức 
Chúa Thánh Thần ñã họat ñộng 
mạnh mẽ trong tổ chức hoạt ñộng 
tông ñồ này. Từ một nhóm nhỏ ñã 
nảy sinh ra nhiều nhóm nhỏ khác. 
Chẳng khác gì từ một thân cây ñã 
mau chóng phát triển cành lá 
xanh tươi khi mùa Xuân ñến. 

Sau nhiều buổi cầu nguyện, 
họ ñã ñề cử ông Frank Duff như 
một Đấng Sáng Lập, ñệ trình hồ 
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sơ lên Đức Thánh Cha xin thành 
lập một tổ chức lấy danh hiệu 
“Legio Mariae” (Đạo Binh Đức 
Mẹ) cùng với cờ hiệu như chúng 
ta thấy ngày hôm nay. 

- Ngày 16.09.1933 Đức Pi-ô 
X ñã gửi thư chúc lành cho Legio 
Mariae. Ngài viết “… Do ñó, Thiên 
Chúa sẽ làm cho chúng con nên 
những tay cộng tác trong việc 
cứu rỗi, và ñây là phương pháp 
tốt nhất ñể tỏ lòng các con biết ơn 
Đấng Cứu Chuộc”. 

- Ngày 22.07.1953 Quyền 
chưởng ấn J.B. Montini gởi thư 
cho ông Frank Duff, nhờ chuyển 
ñến tổ chức Legio Mariae một 
thông ñiệp bày tỏ lòng ái mộ và 
những lời khen tặng của Đức 
Thánh Cha Pi-ô XII “… Ngài chia 
vui với ông khi nhận thấy ngọn 
cờ của Legio ñược dựng lên 
khắp bốn phương…” 

- Ngày 19.03.1960 Đức 
Gio-an XXIII ñã gởi ñến Legio 
Mariae, bức thư ngắn nội dung 
như sau: “Ta thân ái gởi ñến các 
Ủy viên và Hội Viên Legio Mariae 
trên toàn thế giới phép lành Tòa 
Thánh ñặc biệt, ñể chứng tỏ mối 
tình phụ tử của Ta và bảo ñảm 
những thành quả liêng liêng dồi 

dào cho công cuộc ñáng khen 
ngợi mà họ ñang thực hiện”. 

- Ngày 06.01.1965 Đức 
Phao-lô VI gởi ñến ông Frank 
Duff thông ñiệp, bắt ñầu như sau: 
“Ông Duff thân mến, Đức Thánh 
Cha muốn nhân dịp này ban một 
thông ñiệp khen thưởng và khích 
lệ Legio Mariae (…) vì những 
mục trên ñạo ñức, những công 
việc ñã thực hiện và phát triển 
rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích 
lớn lao cho việc tông ñồ Công 
giáo. Sự kiện ấy chứng minh quý 
phong trào là một khí cụ kiến 
hiệu lạ lùng, ñể xây dựng và mở 
rộng nước Chúa”… (qua Quốc 
Vụ khanh A.G. Cicognani). 

- Ngày 02.06.1966 Quốc Vụ 
khanh A. Dell Acqua ñã gởi ñến 
ông Frank Duff bức thư trả lời về 
việc Đức Thánh Cha chấp nhận 
trên nguyên tắc kinh nhật tụng 
(có sửa chữa phần nào) và Thủ 
Bản Legio Mariae (giữ nguyên). 

Mục ñích: 
Legio Mariae luôn nỗ lực phấn 

ñấu ñể ñạt những mục ñích sau: 
1. Làm vinh danh Thiên Chúa, 

loan truyền Tin Mừng, cộng 
tác với Thiên Chúa cứu rỗi các 
linh hồn qua việc các hội viên 
sống ñời cầu nguyện, thánh 
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hóa bản thân, hoạt ñộng dưới 
sự lãnh ñạo của giáo quyền. 

2. Cộng tác chặt chẽ với các linh 
mục ñể công tác mục vụ của các 
ngài mang lại hiệu quả cao hơn. 

3. Làm công tác tông ñồ giáo dân 
qua sự hướng dẫn của Cha Sở. 

4. Noi gương Đức Mẹ Ma-ri-a 
trong ñời sống Đức Tin, Đức Ái 
và Đức khiêm nhường. Cổ 
ñộng và Sùng kính Đức Mẹ Ma-
ri-a bằng tràng chuỗi Mân Côi. 
Legio Mariae hiện có mặt và 

hoạt ñộng ở 170 quốc gia trên thế 
giới, với gần 200 ngôn ngữ. Theo 
thống kê năm 2001: có 3.800.000 
hội viên hoạt ñộng, trên 
20.000.000 hội viên bảo trợ, tán 
trợ, hiệp sỹ.  

63 năm Legio Mariae Vi ệt Nam 
Cách ñây ñúng 63 năm, ngày 

12.08.1948, ñơn vị Legio Mariae 
“Đức Mẹ Lên Trời” Việt Nam ñã 
ñược khai sinh với bốn hội viên 
ñầu tiên ở nhà thờ Hàm Long 
thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. 
Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh 
Như Khuê, lúc bấy giờ ñang là 
Cha Sở giáo xứ Hàm Long ñã 
trở thành thành viên ñầu tiên 
người Việt Nam của Đạo binh 
Đức Mẹ. Ngài ñã dành nhiều sự 
quan tâm và dìu dắt, ñể Legio 

mỗi ngày thêm phát triển và vững 
mạnh. Giáo xứ Hàm Long từ lâu 
ñã ñược coi như cái nôi khai sinh 
của Legio Mariae. Ngày 
15.04.1954 Praesidium “Đức Mẹ 
Lên Trời” ñược nâng cấp lên 
Curia, sau này khi tái hoạt ñộng 
trở thành Comitium Hà Nội ngày 
21.03.2005. 

Tại Tổng Giáo phận Huế 
Praesidium tiên khởi “Đức Mẹ Đi 
Viếng Bà Thánh I-sa-ve” ñược 
thành lập ngày 04.11.1951. Cấp 
hội ñồng Curia ngày 07.10.1954, 
cấp Comitium ngày 15.08.1997. 

Ở Giáo phận Sài Gòn, 
Praesidium “Đức Mẹ Thông Ơn 
Thiên Chúa” ñầu tiên ñược thành 
lập ngày 27.06.1954 tại Dòng 
Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Curia 
ñầu tiên thành lập ngày 
04.10.1955, cấp Comitium ngày 
04.08.1957, sau ba năm ngày 
01.05.1960 ñược nâng cấp lên hội 
ñồng Senatus cấp toàn quốc 
ñược thành lập. Cha linh giám tiên 
khởi là Giu-se Phạm Văn Thiên 
(Giám mục gp. Phú Cường 1965). 

Hoa Trái Nở Rộ 
Hiện nay, tính ñến tháng 

06.2010 Legio Mariae ñã có mặt 
khắp 26 Giáo phận Việt Nam với 
hệ thống tổ chức 01 Hội ñồng 
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Senatus cấp toàn quốc; 02 Regia 
cấp liên Giáo phận gồm Regia 
Huế thành lập ngày 16.08.2002 
gồm 03 Giáo phận Huế, Đà 
Nẵng và Quy Nhơn. Regia Nha 
Trang thành lập ngày 29.04.2003 
gồm có 03 Giáo phận Nha Trang, 
Ban Mê Thuột và Kontum.  

Các cấp Hội ñồng trực thuộc 
gồm 30 Comitiae cấp Giáo phận 
gồm Hà Nội, Nam Hà, Bùi Chu, 
Hải Phòng, Vinh, Phan Thiết, Đà 
Lạt, Bảo Lộc, Vĩnh Long, Bà Rịa, 
Phú Cường, Mỹ Tho, Cần Thơ, 
Hưng Hóa, Thanh Hóa. Trong ñó 
03 Commitiae thuộc Giáo phận 
Xuân Lộc; 03 Comitiae thuộc 
Regia Huế; 06 Comitiae thuộc 
Regia Nha Trang và 03 Comitiae 
thuộc Gp. Tp. HCM. 

Với tổng số 328 Curiae, 51 
Curia Junior, 4082 Praesidiae 
Senior và 827 Praesidiae Junior. 
Số hội viên hoạt ñộng là 49.983 
và hội viên Junior là 15.194, 
73.410 hội viên bảo trợ và tán trợ. 

Tại Giáo phận Phnompenh 
(Campuchia), Praesidium tiên khởi 
là “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” 
thành lập 09.02.2005, lên Curiae 
ngày 29.10.2006 gồm 13 Praesidiae 
Senior và 03 Praesidiae Junior. 

Tại Giáo phận Batambang có 
03 Praesidiae Junior và Praesidium 
tiên khởi là “Nữ Vương Rất Thánh 
mân Côi” lập ngày 19.08.2005 tại 
gx. Kongpongcham. 

Tại Lào, có 03 Praesidiae lập 
ngày 08.07.2008. Hiện nay ñược 02 
Curiae tại Viengchan và Paksé. Đặc 
biệt, anh chị em bên Lào ñã có Thủ 
Bản bằng tiếng Lào do sự quan tâm 
chăm sóc và ưu ái của Comitium 
Vinh và Senatus chuyển ngữ. 

Sáu Mươi Ba năm qua, Legio 
Mariae Việt Nam trải qua nhiều 
thăng trầm, thậm chí có thời gian 
không ñược hoạt ñộng. Nhưng 
nhờ có Mẹ Ma-ri-a luôn ñồng hành, 
Mẹ ñã hướng dẫn, nâng ñỡ, ban 
ơn, củng cố ñể hội ñoàn Legio 
Mariae Việt Nam mới tồn tại ñến 
ngày hôm nay và còn có nhiều cơ 
hội ñể tiếp tục phát triển. 

Qua các hoạt ñông công tác 
tông ñồ, hội viên Legio ñã kết hợp 
nhuần nhuyễn ñường hướng 
hoạt ñộng của Legio với ñường 
hướng mục vụ của HĐGMVN 
năm 1980: “Sống phúc âm giữa 
lòng dân tộc ñể phục vụ hạnh 
phúc của ñồng bào”. Và cũng thật 
phù hợp với Thư Chung hậu Đại 
Hội Dân Chúa của HĐGMVN  
Năm Thánh 2010: “Cùng nhau 
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bồi ñắp nền văn minh tình thương 
tình thương và sự sống”.  

Thực tế ñã cho thấy rõ, nơi 
nào có Legio, giáo dân ý thức trách 
nhiệm của mình và ñược cộng tác 
với hàng giáo sĩ chấn chỉnh lòng 
ñạo ñức, ñời sống nội tâm, thực 
hành bổn phận Công giáo, quan 
tâm giáo dục con cái, thế hệ trẻ và 
thể hiện tình làng nghĩa xóm……  

Kết Luận 
Linh ñạo quan trọng nhất 

của Legio là: “Ad Jesum Per 
Mariam” “Đến với Chúa Giê-su 
qua Mẹ Ma-ri-a”. Thông qua 
các hoạt ñộng tông ñồ như 
thăm viếng người bệnh, người 
nghèo khổ, và nhất là các giờ 
cầu nguyện, Đạo binh Đức Mẹ 
tại Việt Nam ñã và ñang trở 
thành một hội ñi ñầu trong 
phong trào giáo dân, ñóng góp 
những thành quả to lớn cho 
công cuộc truyền giáo trên ñất 
nước này. Đặc biệt, với ngày 
kỷ niệm 90 năm Legio thế giới 
và 63 năm Legio hiện diện tại 
Việt Nam, Legio Mariae Việt 
Nam cũng chào mừng các anh 
chị em hội viên của hai nước 
láng giềng Lào và Campuchia, 
ở ñó cũng ñã hình thành 
những nhóm Legio dưới sự 

hướng dẫn và trợ giúp của 
Legio Việt Nam chúng tôi. 

Mỗi người chúng ta hãy noi 
theo tấm gương của Đức Mẹ, 
sống xứng ñáng là những Ki-tô 
hữu nhiệt thành ñể ñem Chúa ñến 
cho mọi người. Chúng ta cũng hãy 
bước theo tấm gương truyền giáo 
của Giáo hội bạn tại Hàn Quốc, 
với con số giáo dân tăng lên không 
ngừng, nhờ công sức ñóng góp 
rất quan trọng của Legio Mariae.  

Trong bối cảnh bức thiết của 
việc truyền giáo hiện nay, Legio 
Mariae có một vị trí và vai trò khá 
quan trọng bởi ñây là một hội 
ñoàn giáo dân năng ñộng và ñầy 
tinh thần ñoàn kết yêu thương. Sự 
hăng say cầu nguyện cùng với 
những việc bác ái, từ thiện, thăm 
viếng ñã trở nên những khí cụ ñể 
Legio Mariae có thể ñem Chúa 
ñến cho mọi người. Nhờ Mẹ Ma-
ria và cùng với Mẹ, các hội viên 
của Legio Marie sẽ trở nên những 
chứng nhân tình yêu cho Tin 
Mừng ñược loan báo tới muôn 
dân. Xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ 
Ma-ri-a ñã ñem Legio Mariae ñến 
quê hương ñất nước Việt Nam 
yêu dấu của chúng con � 
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GHI NHÔÙ LEGIO MARIAE 90 TUOÅI 

An-na Teâ-reâ-sa Thuøy Linh 
Pr. Nöõ Vöông Raát Thaùnh Maân Coâi 

Curia Gia Ñònh – gx. Hieån Linh – Saøi Goøn 
 
 

 
Ông Phan Đức! 

Lê-gi-ô cảm tạ ghi nhớ 

Chín mươi năm sáng lập mong chờ 

Kháp hoàn cầu chiến binh dũng mãnh 

Ma-ri-a Nữ Tướng ñồng hành 

Xin cho ông ñược tuyên Chân Phước 

Thiên Nhan Chúa hưởng phúc muôn ñời 

Thế giới ơi! gần tròn thế kỷ 

Vẫn vươn lên như tuổi xuân thì 

Chín mươi năm chiến ñấu liên lỉ 

Mẹ chỉ huy, nguy khó sợ gì 

Chín mươi năm không hề ngơi nghỉ 

Đầy Thân Khí, với Mẹ con ñi 

Dù thành thị, thôn quê hẻo lánh 

Chiến sĩ Mẹ rảo bước quân hành 

Gặt hái bao thắng lợi rộng lớn 

Cùng cảm tạ, dâng Đấng Chí Nhân 
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Việt Nam ơi! Sáu ba năm ñó 

Dẫu hậu sinh, chẳng có chi lo 

Theo ñàn anh, em luôn thẳng tiến 

Đem Giê-su ñến khắp mọi miền 

Vùng sâu xa núi rừng nghiệt ngã 

Vượt ngày ñêm ñến với mọi nhà 

Nơi ñô thành, vấn nạn nan giải 

Thần Khí Chúa, con vẫn miệt mài 

Gương mặt Chúa giới thiệu khắp chốn 

Nơi bản thân thánh hóa tâm hồn 

Đó bao người khốn cùng hấp hối 

Với anh em sám hối tội ñời 

Đây lắm kẻ rối ren lầm lạc 

Đưa trở về Cứu Chúa hân hoan 

Ông Phan Đức cầu bầu nâng ñỡ 

Đoàn chiến binh hậu thế hưởng nhờ 

Công nghiệp Ông chuyển cầu lên Chúa 

Sẽ chan chứa bội thu ngày mùa 

Chiến sĩ ơi Lê-giô thế giới 

Hãy quyết tâm với Chúa vào ñời 

Mẹ Trinh Vương luôn ñồng hành với 

Đầy Thần Khí – Nước Chúa rạng ngời. 
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Noi göông Meï Ma-ri-a 

ngöôøi ñoà ñeä ñaàu tieân (tt) 
 (Nguồn: R. Veritas Asia) 

II. Ca Tụng Đức Mẹ Ma-ri-a 
Qua Lời Kinh Kính M ừng 

2.2. Lịch Sử kinh Kính M ừng 

Trước khi có hình thức cố 
ñịnh như hiện nay, Lời Kinh 
Kính Mừng ñã mặc lấy những 
hình thức hơi khác nhau mặc 
dù ý nghĩa căn bản vẫn còn 
nguyên vẹn. Chẳng hạn như 
vào giữa thế kỷ thứ XIV, các 
tu sĩ Dòng Các Tôi Tớ của 
Ðức Ma-ri-a, tại Firenze bên 
nước Italia, ñã phổ biến lời 
kinh Kính Mừng như sau: 

"Kính mừng Ðức Nữ Ðồng 
Trinh Ma-ri-a, rất dịu hiền và 
rất trinh trong vô nhiễm 
nguyên tội. Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giê-su, Con 
lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh 
Ma-ri-a, Ðức Mẹ Chúa Trời, 
Mẹ ân sủng và Mẹ nhân từ, xin 
cầu cho chúng con, bây giờ và 
trong giờ lâm tử. A-men." 

Cũng trong thế kỷ XIV, thánh 
Bernadino thành Si-ê-na, ñã 
thêm vào sau những lời Cầu 
cho chúng con, một ñặc tính 
nữa là "những kẻ có tội". 

Vào năm 1568, Ðức Giáo 
Hoàng Pi-ô V, ñã tổng hợp tất 
cả các truyền thống lại, và mặc 
cho phần thứ hai của kinh 
Kính Mừng hình thức cố ñịnh 
như hiện nay: 

"Thánh Ma-ri-a, Ðức Mẹ 
Chúa trời. Cầu cho chúng con, 
là kẻ có tội, khi nầy và trong 
giờ lâm tử. A-men." 
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Ðọc lại toàn bộ lời kinh Kính 
Mừng, chúng ta có thể chú ý 
ñến hai ñặc ñiểm ñược ñề cao 
nơi Mẹ Ma-ri-a, ñó là Mẹ ñầy ơn 
sủng và Mẹ nhân từ. Mẹ ñược 
tràn ñầy ân sủng của Thiên 
Chúa và Mẹ luôn là người Mẹ 
nhân từ ñối với loài người 
chúng ta, những kẻ tội lỗi cần 
nhờ ñến lòng nhân từ hay tha 
thứ của Thiên Chúa. Chính vì 
thế mà chúng ta không ngần 
ngại chạy ñến Mẹ, xin Mẹ cầu 
nguyện cho trong giây phút hiện 
tại và trong giờ lâm tử ñược ơn 
cứu rỗi của Thiên Chúa. 

Ðến ñây chúng ta có thể thắc 
mắc tự hỏi: Việc con người 
chạy ñến nhờ một người khác 
cầu nguyện cho mình. Việc làm 
ñó có phù hợp với tinh thần 
Kinh Thánh hay không? Mẹ 
Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, là 
Ðấng tràn ñầy ơn phước, 
nhưng Mẹ vẫn là một con 
người. Việc xin Mẹ Ma-ri-a cầu 
nguyện cùng Chúa cho chúng 
ta có gì nghịch lại kinh thánh 
hay không? Thắc mắc này có 
liên quan ñến sự trung gian của 
Mẹ Ma-ri-a giữa Thiên Chúa và 
con người, mà thông ñiệp của 

Chân phước Gio-an Phao-lô II 
về Ðức Ma-ri-a, Mẹ Ðấng cứu 
chuộc, ñã gọi là "sự trung gian 
hiền mẫu", của một người Mẹ. 
Và sự trung gian ñó không thay 
thế cho sự trung gian duy nhất 
của Chúa Giê-su Ki-tô, nhưng 
chỉ tham dự vào ñó mà thôi. 

Nơi Tin mừng theo thánh 
Gio-an, trong biến cố tiệc cưới 
Ca-na, chúng ta thấy Mẹ Ma-
ri-a ñứng ra cầu khẩn Chúa 
Giê-su, Con Mẹ, xin Ngài làm 
dấu lạ giúp cho gia ñình ñang 
tổ chức tiệc cưới mà hết rượu. 
Nơi sách Tông ñồ công vụ, 
chương 1,14; chúng ta thấy 
Mẹ Ma-ri-a hiện diện giữa các 
Tông ñồ, ñể cầu nguyện cùng 
với các ngài và cho các ngài, 
vào giây phút quan trọng khai 
sinh Giáo Hội của Chúa Ki-tô. 

Ðọc lên kinh Kính Mừng với hết 
lòng ñạo ñức sốt sắng, chúng ta 
dâng lời chào kính Mẹ Ma-ri-a, 
vừa ñồng thời xin Mẹ ñến hiện 
diện giữa chúng ta, cầu nguyện 
với chúng ta và cho chúng ta. 

Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta 
trên con ñường hành hương 
tiến về quê trời. Amen  � 

(Coøn tieáp)
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TRÔÛ THAØNH MOÙN QUAØ 
CHO THEÁ GIAN 

 Lm. GBt. Leâ Quang Quyù 
Linh Giaùm REGIA HUEÁ  

rọng kính cha Quản nhiệm 
Trung tâm hành hương Đức 

Mẹ La  Vang. Trọng kính quý cha 
linh giám, quý chị phụ tá linh giám, 

quý Hội ñồng quản trị các cấp và 
toàn thể anh chị em con cái của 
Mẹ. Bài Tin mừng mà chúng ta 
vừa nghe ñã thuật lại cho chúng ta 

T
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về một hồng ân lớn lao cao cả mà 
Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ qua 
lời sứ thần ñến nói với Mẹ: “Mừng 
vui lên, hỡi Đấng ñầy ơn phúc”. 
Đức cố Giáo hoàng Gio-an Phao-
lô II trong thông ñiệp Mẹ Đấng 
Cứu Thế ñã nói với chúng rằng: 
Thiên Chúa ñặt tên mới cho Mẹ. 
“Đầy ơn phúc - Gratia Plena” là cái 
tên mới mà Thiên Chúa ñặt cho 
Mẹ. Và qua trật tự ngày ñó, nơi 
ngôi nhà ở Na-da-rét Mẹ ñã ñầy 
ơn phúc. Cho nên Mẹ ñã bắt ñầu 
tràn trào ơn phúc ñó cho người chị 
họ I-sa-ve. Rồi Mẹ tràn trào ơn 
phúc của Mẹ cho con cái của Mẹ 
trước hơn 200 năm tại linh ñịa La 
Vang này trong những hoàn cảnh 
khó khăn, gian khổ, ñói kém, bệnh 
tật. Mẹ ñã tràn trào ơn phúc ñó. 

Và cho ñến ngày hôm nay, 
Mẹ vẫn tiếp tục, bởi vì Mẹ ñầy ơn 
phúc, không bao giờ Mẹ thiếu hụt 
ơn phúc. Mẹ tràn trào ơn phúc 
như thế trước hơn 200 năm qua 
từ nơi vùng ñất âm u, rừng thiêng 
nước ñộc này, và cho ñến hôm 
nay ñã trở thành nơi quy tụ của 
những ñoàn con của Mẹ. Mẹ ñầy 
ơn phúc cho nên Mẹ ñã ban nhiều 
ơn cho con cái Mẹ, các quân binh 
của Mẹ ñây hiện diện cũng như 
vắng mặt, ñể con cái Mẹ lại chia 
sẻ cái hồng ân ñó cho những 

người khác. Mẹ ñầy ơn phúc là 
tên mới. Đức Giáo hoàng nói rằng 
Thiên Chúa ñặt cho Mẹ cái tên nói 
lên cái vóc dáng, cung cách của 
một con người. Con người ñầy ơn 
phúc của Ma-ri-a ñã trở thành con 
người tràn trào ơn phúc cho tất cả 
mọi người: những người bệnh tật, 
ñau khổ, già yếu, người lớn, 
người bé, tất cả mọi người bên 
lương, bên giáo ñến ñây ñều 
ñược cái ơn phúc mà Thiên Chúa 
tặng ban cho Mẹ, rồi Mẹ lại chia 
sẻ cho tất cả mọi người chúng ta. 
Vui mừng quá!  

Vui mừng quá, ñể ngày hôm 
nay sau 90 năm, những người con 
cái của Mẹ lại về ñây ñể xác ñịnh nói 
cho thế giới, nói cho mọi người về 
niềm tin khẳng ñịnh của mình vào 
Đấng ñầy ơn phúc ñó. Cùng với Mẹ 
chúng ta tin tưởng vào Chúa. 

 Trong cuộc ñời của chúng 
ta thưa anh chị em, cái quan 
trọng là ơn phúc này ñây. Có tất 
cả sự giàu sang phú quý của thế 
gian này, nhưng không có ơn 
Chúa ñời người có ñức tin không 
còn có ý nghĩa. Ơn phúc của 
Chúa quan trọng mà chúng ta 
lãnh nhận như hồi nãy trong chia 
sẻ của các linh mục, anh chị em 
ñược lãnh nhận ơn ñó từ trong bí 
tích rửa tội, rồi qua các bí tích mà 
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chúng ta lãnh nhận sau suốt cuộc 
ñời của người Ki-tô hữu chúng ta, 
mình ñang lớn lên bằng các ơn 
phúc ñó. Và rồi sau cuộc ñời trần 
gian này thì giá trị của mỗi người 
Ki-tô hữu chúng ta tùy thuộc các 
ơn phúc ñó phong phú dồi dào 
trong cuộc ñời của mình thế nào 
thì chúng ta sẽ ñược tồn tại như 
thế. Mẹ ñầy ơn phúc.  

Mẹ ñầy ơn phúc trở thành 
một hiến lễ lôi kéo chúng ta, cho 
nên anh chi em chúng ta từ xa, xa 
từ cuối nước Việt Nam hôm nay 
cũng về ñây. Từ Bắc chí Nam tất 
cả chúng ñều về ñây ñể biểu 
dương, ñể thấy rằng cuộc sống 
của chúng ta qua 63 năm Legio 
Mariae, chúng ta là những con 
người ñang thể hiện những ân 
sủng của Thiên Chúa ñó. Là người 
Legio Mariae trước kia, chúng ta 
thánh hóa bản thân mình, thánh 
hóa bản thân mình bằng ơn của 
Chúa ñó, bằng ơn sủng mới. 
Chúng ta trở thành những người 
con yêu của Mẹ, bởi vì chúng ta 
hòa nhập vào Đấng lấy tên mà 
Thiên Chúa ñặt cho “Đầy ơn phúc”. 

Hạnh phúc cho chúng ta 
những con người ñang ñón nhận 
các hồng phúc của Chúa qua tay 
của Mẹ. Một người con mồ côi 
chắc chắn bao giờ cũng lẻ loi cô 

ñộc, một người con mồ côi không 
bao giờ sung sướng hơn ñược 
những người con có mẹ có cha. 
Anh chị em là những người có Mẹ, 
anh chị em ñã chọn Mẹ, và chúng 
ta xác tín rằng Mẹ của chúng ta 
“ñầy ơn sủng” ñang cầu xin với 
Chúa hằng ngày trong cuộc ñời 
của chúng ta, nhất là khi chúng ta 
ñi công tác phân phát hồng ân của 
Chúa thì Mẹ ñồng hành với chúng 
ta. Mẹ lại nỗ lực kéo ơn Chúa 
xuống ñể chúng ta chia sẻ cho 
những người khác ñể họ cũng 
ñược ñầy ơn phúc của Chúa.  

Về bên Mẹ hôm nay trong 
ngày truyền thống này chúng ta 
nói với nhau về ơn phúc ñó, ñể 
mỗi người chúng ta cảm nhận 
ñược mình hạnh phúc thật, mình 
có Mẹ thật, mình không bơ vơ 
trong cuộc ñời, mình không thiếu 
gì cả. Một ñứa trẻ thơ mẹ bồng 
trên tay có bao giờ nó cảm thấy 
thiếu thốn gì nữa ñâu? Nếu nó 
cần ngủ mẹ ru nó ngủ, nếu nó 
cần ăn mẹ cho nó bú, nếu nó cần 
tắm rửa mẹ lo lắng tất cả. 

Thế nên, người con bé nhỏ 
trên ñôi tay người mẹ không bao 
giờ cảm thấy thiếu thốn gì nữa 
hết. Là Legio Mariae chúng ta 
cũng phải trở thành những người 
con thơ trong bàn tay từ mẫu của 
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Mẹ như thế. Để cuộc ñời của 
chúng ta không bao giờ cảm thấy 
thiếu thốn, luôn thấy hạnh phúc và 
khi chia sẻ khi ñi làm công tác, 
anh chị em chúng ta phải làm nổi 
bật sự hạnh phúc ñó ñể người ñời 
cảm thấy rằng hạnh phúc ñời này 
không phải là tiền bạc, không phải 
là chức vụ, không phải là những 
gì vinh hoa phú quý trên thế gian 
này, mà là người ñầy ân sủng. 

Mẹ Ma-ri-a ñầy ân sủng, Mẹ 
ñâu cần giàu có: không có nhà ñể 
sinh con, không có nơi nương tựa, 
vẫn vững bước gập ghềnh ñi về Ai-
cập, rồi lại lủi thủi ñi về lại quê 
hương mình sống suốt những năm 
dài như thế. Để lúc Con mình mất 
cũng chẳng có gì ñể trối phú và lo 
cho Con, không có mồ an táng, 
không có quan tài, không có ñại 
quan, trung quan, cũng chẳng có 
tiểu quan ñể chôn cất Con mình. 
Mẹ chẳng có gì cả, nhưng ai có thể 
sánh bằng Mẹ Ma-ri-a của chúng 
ta, muôn ñời sẽ khen Mẹ là người 
có phúc, người hạnh phúc nhất 
ñời, người ñẹp nhất ñời, bởi vì thần 
sứ Gáp-ri-en hôm nay ñến: “Mừng 
vui lên, hỡi Đấng ñầy ân sủng”. 

Nghe tên ñó và nghe lời 
chào ñó Mẹ bỡ ngỡ không hiểu 
thực hư như thế nào. Nhưng 
chúng ta thấy Mẹ một tinh thần 

cao cả mà mỗi người Legio 
Mariae chúng ta phải học nơi Mẹ. 
Sau khi ñã ñối thoại chốc lát 
nhanh chóng với thần sứ Gáp-ri-
en, Mẹ sẵn sàng: “Này tôi là tôi tá 
Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như 
lời sứ thần truyền cho tôi”. Đó là 
câu nói khẳng ñịnh và tất cả mọi 
người con Mẹ hôm nay ñều phải 
nói như thế trong Legio Mariae 
của chúng ta. Để khi Praesidium 
chỉ ñịnh anh làm trưởng, anh cúi 
ñầu vâng phục; ñể khi anh trưởng 
chỉ ñịnh cho mình công tác chúng 
ta vui lòng vâng phục: “Này tôi là 
tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng 
như lời sứ thần truyền cho tôi”.  

Chừng này người ñây, 
chừng này con cái Mẹ trong Giáo 
hội Việt Nam và trên toàn thế giới, 
nếu như chúng ta khẳng ñịnh 
ñược ñiều ñó thì vâng lời là sức 
mạnh của Giáo hội chúng ta, là 
thứ vũ khí ñể chúng ta vượt thắng 
tất cả mọi khó khăn, cạm bẫy 
trong cuộc ñời. Hãy cầu nguyện 
cho nhau, cầu nguyện với Mẹ như 
Mẹ ñã cầu nguyện với các thánh 
Tông ñồ trong nhà Tiệc ly. Hóa ra, 
trong những lúc quan trọng và 
trong suốt cả cuộc ñời, ñiều quan 
trọng nhất phải là cầu nguyện. 

Chúng ta cùng với Mẹ cầu 
nguyện trong mọi hoàn cảnh, 
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trong mọi giây phút, cầu nguyện 
suốt cả cuộc ñời chúng ta, cầu 
nguyện cho mình và cho nhau, 
cho Giáo hội, cho quê hương ñất 
nước. Có như thế, sự hiện diện 
của Giáo hội chúng ta sẽ là 
những chứng nhân tình thương 
tuyệt vời, mà xã hội phải nhìn 
thấy sự cần thiết của anh chị em 
trong Giáo hội của chúng ta, ñặc 
biệt của những anh chị em 
chuyên cầu nguyện. Những buổi 
họp của anh chị em là buổi cầu 
nguyện ñó, cùng với Mẹ cầu 
nguyện ñó, ñể tìm ra thánh ý 
Chúa ñể chúng ta làm ñó. Thế 
nên, trong khi và sau khi cầu 
nguyện, chúng ta sẽ thấy ñược 
ơn Chúa ñể như Mẹ mà ca lên 
bài Magnificat. Cũng như Mẹ hôm 
nay sau khi ñã tìm ñược thánh ý 
Chúa, Mẹ ñã thưa: “Này tôi là tôi 
tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng 
như lời sứ thần truyền cho tôi”.  

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa 
ñã ban cho chúng ta một món 
quà, cho nhân loại chúng ta tuyệt 
vời là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Giáo 
hội Việt Nam chúng ta cũng hãnh 
diện vui mừng vì ñã cho Mẹ La 
Vang, ñể Mẹ luôn luôn hiện diện, 
nơi nương tựa, là chỗ ñể anh chị 
em chạy ñến mà luôn cầu với Mẹ 
như lời Mẹ ñã hứa: “Từ này về 

sau, hễ ai chạy ñến ñây cầu khẩn 
với Mẹ thì Mẹ sẽ nhậm lời”. 

Ước mong lời cầu nguyện 
của chúng ta ngày hôm nay ñược 
Mẹ nhậm lời, ñể anh chị em trở về 
lại nơi Giáo phận của mình, nơi 
tiểu ñội của mình, nơi mình sinh 
sống. Anh chị em hãy là món quà 
như Mẹ mà trao ban cho mọi 
người, ñể trở thành món quà tuyệt 
vời như tặng phẩm mà qua bàn 
tay của Mẹ, chúng ta trao ban cho 
anh chị em của chúng ta trên trần 
gian này. Có gì vui hơn khi chúng 
ta nhận quà, hãy trao quà ñể cho 
mọi người cũng ñược vui thế, và 
như vậy chúng ta sẽ hòa nhịp với 
thần sứ Gáp-ri-en hôm nay mà nói 
nên lời mà ngài ñã nói với Mẹ Ma-
ri-a: “Mừng vui lên, hỡi Đấng ñầy 
ơn phúc – Mừng vui lên, hỡi anh 
chị em hãy trở thành món quà cho 
thế gian này”. A-men.  

(An Duy lược ghi Bài giảng thánh 
lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, kỷ 
niệm 90 năm Legio Mariae thế 
giới & 63 năm Legio Mariae VN 
ngày 12.08.2011 tại Hồ Tĩnh 
Tâm - Thánh Địa La Vang – 
TGP. Huế). 
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CHUÙNG TA COÙ THEÅ 
NEÂN THAÙNH ÑÖÔÏC KHOÂNG? (tt) 

FRANK DUFF 

Moät trôû ngaïi lôùn khaùc – 

“Caû neå“ 
Moái nguy hieåm cuûa söï caû neå 

chöa ñöôïc phaùt giaùc ñaày ñuû. Vôùi 

nhöõng ngöôøi Coâng giaùo, ñaây laø 

moät yeáu ñieåm. Coù nhieàu tröôøng 

hôïp khuyeát ñieåm naøy naëng ñeán 

ñoä laøm maát ñi söï Thaùnh thieän 

thöïc söï. Söï caû neå coù theå ñöôïc 

ñònh nghóa laø coi yù kieán cuûa 

ngöôøi khaùc quan troïng hôn löông 

taâm cuûa mình. Chuùng ta sôï nhaïo 

baùng vaø khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc 

baèng loøng, cho ñeán ñoä coù theå 

laøm haïi ñeán söï thaät, neáu luoân 

chieàu theo khuynh höôùng. “Söï caû 

neå, daàn daàn seõ mang ñeán vieäc 

phaù boû moïi nguyeân taéc trong 

cuoäc soáng“. 

Cho ñeán moät luùc naøo ñoù, taâm 

hoàn rôi vaøo traïng thaùi khaùc xa 

vôùi söï Thaùnh thieän – nhö vaøng 

thaät so vôùi vaøng giaû vaäy. Nhö ôû 

nhaø, baïn coù thoùi quen laøm daáu 

Thaùnh giaù tröôùc böõa aên, nhöng 

khi ra ngoaøi baïn khoâng laøm theá 

vì maéc côõ. Vì nghó: “Muoán ñöôïc 

ngöôøi khaùc kính troïng“. Nhö baïn 

luoân giôû noùn khi ñi ngang nhaø 

thôø, tröø khi ñi vôùi ngöôøi Anh 

Giaùo ? Baïn khoâng treo töôïng aûnh 

Thaùnh trong phoøng khaùch, maéc 

côõ khi ñi Ñöôøng Thaùnh giaù, baïn 

thaáy queâ khi chuoãi Maân Coâi rôi 

ra khoûi tuùi aùo, tröôùc maët ngöôøi 

Anh giaùo hay treân xe buyùt. Taát caû 

nhöõng ñieàu naøy laø haäu quaû cuûa 

chöùng beänh maø chuùng ta ñang 

thaûo luaän. 

Toùm laïi, baïn baän roän vôùi vieäc 

laøm cho ngöôøi khaùc chaáp nhaän 

haønh ñoäng cuûa mình, maø khoâng 

nghó raèng Chuùa raát vui loøng vì 

nhöõng tuyeân xöng ñöùc tin nhoû 

nhaët aáy. Baïn ñoái xöû vôùi Ngaøi nhö 

nhaø giaàu ñoái xöû vôùi hoï haøng 
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ngheøo cuûa mình. Nhaän hoï haøng 

trong nhaø, nhöng choái boû khi ra 

ngoaøi ñöôøng. 

Trong ñôøi soáng cuûa Thaùnh Phi-

líp-pheâ Neâ-ri, ngaøi coù thoùi quen 

baét moân ñeä ñeàn toäi thaät naëng caùc 

daáu veát cuûa tö töôûng “muoán ñöôïc 

ngöôøi khaùc kính troïng“. Caùc 

ñöôøng loái ñoù hieän nay coù theå bò 

coi laø quaù ñaùng. Ñaây laø nhöõng 

gôïi yù khoâng ñeán noãi bò keát toäi laø 

cöïc ñoan, vì noù giuùp cho nhöõng 

ai ñang quyeát taâm tieâu dieät 

nhöôïc ñieåm naøy. Maïnh daïn ñeo 

nhöõng gì thuoäc veà Coâng giaùo 

nhö: phuø hieäu hoaëc meà ñai, cho 

thaáy roõ mình laø ngöôøi Coâng giaùo 

vaø khoâng xaáu hoå vì ñieàu ñoù. YÙ 

nghó khoâng muoán laøm vaäy thì 

nhieàu laém. Chính ñoù laø thöû thaùch 

mang giaù trò cho vieäc laøm; Chính 

nhöõng yù töôûng maø mình muoán 

tieâu dieät ñang choáng ñoái trong ta. 

Nhöõng tö töôûng choáng ñoái 

nhö: “Toâi khoâng thích ñeo meà 

ñai“ hay “Toâi khoâng thích phoâ 

tröông Toân giaùo cuûa toâi” thì 

thöôøng khoâng thaønh thaät. Nhöõng 

ngöôøi noùi nhö vaäy, thì döôøng nhö  

ít khi töø choái ñeo meà ñai chính 

trò hay quaûng caùo. Phaûi thaønh 

thöïc vôùi chính mình. Ñieàu teä haïi 

laø chính baïn khoâng thöïc söï töï 

haøo mình laø ngöôøi Coâng giaùo. 

Neáu thöïc söï töï haøo thì khuynh 

höôùng töï nhieân seõ theå hieän ngay. 

Tu só nam hay caùc Sours luoân 

quaûng caùo cho theá gian bieát hoï 

laø ai. Ngöôøi bình thöôøng cuõng 

neân giôùi thieäu Chuùa tröôùc maët 

moïi ngöôøi, baèng nhöõng haønh vi 

nhoû beù cuûa mình. Ñeå ngaøy naøo 

ñoù, Ngaøi cuõng nhaän mình tröôùc 

maët Chuùa Cha treân Trôøi. Nhöng 

vieäc naøy cuõng caàn coù söï dung 

hoøa toát ñeïp. Ñöøng laøm gì thaùi 

quaù ñeå bò coi laø dò hôïm, laøm 

phaûn taùc duïng, laøm maát aûnh 

höôûng cuûa mình ñi. 

Quaán quanh mình ñaày caùc 

phuø hieäu Toân giaùo, hoaëc toû ra phoâ 

tröông quaù loá laø maéc sai laàm naøy. 

Naûn chí vaø kieâu ngaïo 
Giaù trò tinh thaàn cuûa baát cöù 

coâng vieäc naøo, ñeàu khoâng theå 

ñònh giaù baèng keát quaû nhieàu hay 
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ít, maø baèng söï trong saùng cuûa yù 

töôûng vaø söï coá gaéng khi thöïc 

hieän. Moät baøi giaûng hay, moät 

cuoán saùch coù giaù trò ñaõ laøm cho 

nhieàu ngöôøi trôû laïi ñaïo, coù theå coù 

ít giaù trò cho chính taùc giaû, hôn laø 

moät cöû chæ hy sinh nhoû beù cuûa vò 

naøy. Nhö vaäy, naûn chí vì thieáu 

keát quaû tröôùc maét, hoaëc phoàng to 

tröôùc thaønh coâng hieån nhieân ñeàu 

khuøng nhö nhau. Nhöõng ngöôøi 

bình thöôøng thaáy ñöôïc keát quaû 

mình laøm. Trong khi caùc Thaùnh 

thì luoân ñoái dieän vôùi thaát baïi. 

Baát cöù laøm vieäc gì, phaûi laøm 

heát mình. Chæ quan taâm ñeán 

ñieàu naøy thoâi. Ñöøng quaù lo laéng 

veà keát quaû, coù theå taïo neân kieâu 

haõnh, duø chæ moät chuùt thoâi, cuõng 

ñuû laøm maát veû ñeïp cuûa baát cöù 

coâng vieäc naøo tröôùc maët Chuùa. 

Neáu coù thaønh coâng naøo gaây söï 

töï kieâu, haõy töï nhuû mình caàn chuùt 

töø choái coâng lao aáy, raèng mình ñaõ 

chæ laøm ít oûi, vaø neáu muoán, mình 

ñaõ coù theå laøm nhieàu hôn nhö vaäy. 

Haõy so saùnh mình vôùi nhieàu 

ngöôøi toát treân theá giôùi, nhöõng 

ngöôøi ñaõ hy sinh taát caû moïi söï 

cho Chuùa, maø coøn cho raèng hoï 

chöa laøm gì caû trong maét Ngaøi. 

Haõy thöôøng xuyeân caàu nguyeän 

theá naøy: “Laïy Chuùa Gieâ-su hieàn 

laønh vaø khieâm nhöôøng trong 

loøng, xin laøm cho con gioáng 

Chuùa”. Neáu baïn trôû neân hoaøn 

toaøn khieâm nhöôøng, chaéc chaén 

Chuùa seõ duøng baïn trong nhöõng 

vieäc troïng ñaïi hôn. 

“Laïy Chuùa con ao öôùc ñöôïc 

neân Thaùnh, khoâng phaûi vì con 

cao caû. Nhöng vì ñeå Chuùa ñöôïc 

yeâu nhieàu hôn” � 

(Coøn tieáp)
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Ñöùc Meï Saàu Bi 
Lm. Steâ-pha-noâ Huyønh Truï

hứ Sáu Tuần Thánh khi 
tưởng nhớ cuộc khổ nạn của 

Đức Chúa Giê-su thì chúng ta 
cũng nghĩ ñến Đức Mẹ Sầu Bi. 
Michelangelo thành Florence, thế 
kỷ XV, ñã khắc một pho tượng 
rất nổi tiếng về Đức Mẹ Sầu Bi 
gọi là Pietà. Cũng có một lễ dành 
cho tước hiệu này vào ngày 15/9, 
sau lễ Suy Tôn Thánh Giá. Lễ 
Đức Mẹ Sầu Bi (hay lễ Đức Bà 
Bảy Sự, lễ kính Bảy Sự Thương 
Khó của Đức Bà) trong tiếng La-
tinh là Mater Dolorosa (hay 
Septem Dolorum), trong tiếng 
Anh là Dolors of Our Lady (hay 
Seven Dolors of Blessed Virgin, 
Seven Sorrows of Our Lady). 

1. Nguồn gốc ngày l ễ. 
Trước cuộc cải tổ phụng vụ của 
Công Đồng Vatican 1969, trong 
Phụng Vụ có hai thánh lễ kính 
Đức Mẹ Sầu Bi. Việc tôn kính 
Đức Mẹ Sầu Bi do Dòng 
Citercian và Dòng Phan-xi-cô 
khởi xướng từ thế kỷ XII và thế 
kỷ XIII. Đến năm 1423, Công 
Đồng Cologne ñã quy ñịnh 
thành lập lễ kính Đức Mẹ 

Sầu Bi (ñiều luật 11). Ý niệm 
khởi ñầu chỉ hướng về mối ñau 
khổ tổng thể, cụ thể hơn là tôn 
kính Đức Mẹ ñau khổ ñứng 
dưới chân thập tự giá. Thánh lễ 
ñược cử hành vào ngày thứ 
Sáu của tuần III sau lễ Phục 
Sinh. Năm 1482, bảy sự 
thương khó của Đức Mẹ mới 
ñược khai triển và truyền giảng 
ở Âu Châu. Năm 1725 Đức 
Giáo Tông Bê-nê-ñíc-tô XIV 
ñưa lễ Đức Mẹ Sầu Bi qua 
ngày thứ Sáu trong tuần Khổ 
Nạn, trước Lễ Lá (1), ñó là lễ thứ 

T 
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I. Năm 1668, Dòng Tôi Tớ Đức 
Mẹ ñược Toà Thánh cho phép 
mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 
Chúa Nhật III tháng 9. Năm 
1912 Đức Giáo Tông Pi-ô X 
quyết ñịnh toàn thể Giáo Hội cử 
hành lễ này một lần nữa vào 
ngày 15/9 hàng năm, sau lễ 
kính Thánh Giá, ñó là lễ thứ II. 
Cả hai thánh lễ ñều dùng thánh 
thi “Stabat Mater” (Mẹ Sầu Bi 
ñứng dưới chân Thập tự Giá) 
của Giacopone da Todi (1360), 
tu sĩ dòng Phan-xi-cô, làm 
thánh ca cho buổi lễ. Năm 
1969, lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 
Thứ Sáu trong tuần Khổ Nạn bị 
bãi bỏ do việc cải tổ phụng vụ 
sau Công Đồng Vatican II. Lý 
do việc bãi bỏ là vì Giáo hội 
không muốn mừng một biến cố 
hay một mầu nhiệm hai lần 
trong một năm. 

2. Ngh ĩa của những chữ ñức, 
mẹ, sầu, bi  

a) Đức có duy nhất một chữ Hán 

德 (tuy có nhiều cách viết, 

như: 徳, 悳, 惪), nghĩa là dt. (1) 

Ân Huệ: Dĩ ñức báo oán. (2) 
Ðạo ñức, cái ñạo ñể lập thân: 
ñức hạnh. (3) Hạnh kiểm, tác 
phong. (4) Cái khí tốt (vượng) 
trong bốn mùa: mùa xuân gọi 

là thịnh ñức tại mộc. (5) Ý chí, 
niềm tin: nhất tâm nhất ñức 
(một lòng một dạ) (6) Tên 
nước: nước Ðức. (7) Họ Đức. 
ñt. (8) Tạ ơn: Vương viết: 
“Nhiên tắc ñức ngã hồ” (Vua 
nói: “vậy thì cám ơn tôi 
không?”). tt. (9) Mỹ thiện: Đức 
chính (chính sách tốt ñẹp). 
Nghĩa Nôm: Đức là từ (2) ñi 
trước những danh xưng chức 
vị hay tước hiệu ñể tỏ lòng kính 
trọng dành cho những vị, 
những ñấng mà nhiều người 
tôn kính. Ví dụ: Đức Chúa Trời, 
Đức Mẹ, Đức Phật Thích Ca, 
Đức Thái Thượng Lão Quân, 
Đức vua, Đức thánh Trần... 
Theo cha Giu-se Cao Phương 
Kỷ: “Chữ ñức, không có ý nghĩa 
thần tính, chỉ là danh hiệu tỏ lòng 
tôn kính dành cho nhiều người 
như: Đức Vua, Đức Bà, Đức 
Ông, Đức Thầy... Ngoài ra, theo 
thói quen , ch� ñ�c th��ng 
ghép vào m �t ch�c v�, hay 
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danh hi �u c	a m�t ng��i như 
Đức Giám Mục, Đức Cha... 
không ai g 
i kèm theo tên 
riêng, tên t �c ng��i ta, chẳng 
hạn, ta quen gọi: Đức Hồng Y 
Khuê, mà không nói: “Đức Khuê” 
(vì chữ Khuê là tên riêng)” (3). 
Chúng tôi ñồng ý với cha Giu-
se, vì Đức (nghĩa Nôm) là: 
- “Từ ñặt trước những danh từ 
chỉ những thần thánh hoặc 
những người ñáng tôn kính” (4) 
“... hoặc người có ñịa vị cao 
quý trong xã hội phong kiến ñể 
tỏ ý tôn kính khi nói ñến” (5). 
- “Tiếng tôn gọi các bậc vua 
chúa, thần thánh” (6). 
- “(Thường viết hoa) từ dùng ñể 
gọi thánh thần với ý tôn kính” (7). 

- “Tước hiệu danh giá tột ñỉnh” 
(8) dùng ñể “xưng tặng các 
ñấng cao sang, tài trí...” như 
Paulus Huỳnh Tịnh Của viết: 
“Đức: tiếng xưng tặng các 
ñấng cao sang, tài trí; tiếng chỉ 
việc nhơn lành, lòng lành: Đức 
Chúa trời (9). Để tiếng ñức cho 
trọng ñấng bậc, không dám 
xưng ngay là Chúa trời, về các 
tiếng sau này cũng vậy: chúa, 
vua, thánh, giáo tông, giám 
mục, cha, thầy, phu tử, ông, 

mụ, bà (dùng tiếng ñức cũng 
về một ý)” (10). 
Theo lễ phép “xưng khiêm, hô 
tôn”, khi nói với (hoặc nói về) 
người trên thì người ta dùng 
chức vụ, vị trí công tác hay 
danh hiệu học vị học hàm; khi 
nói với (hoặc nói về) người 
ngang hàng hoặc dưới mình, 
nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, người 
ta có thể dùng tên tự hay gọi 
theo chức vị. Có thể thêm tên 
hay họ tên sau chức vị khi có 
người khác cùng chức vị ñó 
hiện diện. Thiết nghĩ, ñối với 
các bậc tôn quý “danh giá tột 
ñỉnh” ñược gọi là “Đức...” mà 
chúng ta chỉ xưng hô vỏn vẹn 
là “Đức + tên riêng” thì không 
phải phép. Thí dụ: Người ta 
không nói “Đức Khổng Khâu”, 
nhưng là “Đức Khổng Tử” (11); 
không nói “Đức Tất Đạt Đa Cồ 
Đàm”, nhưng nói là “Đức Phật 
Thích Ca” (12). Chúng ta không 
nên nói “Đức Ma-ri-a”, mà nên 
nói là “Đức Mẹ Ma-ri-a”, “Đức 
Bà Ma-ri-a” hay “Đức Nữ Đồng 
Trinh Ma-ri-a”... Tuy nhiên, khi 
nói về Đức Phật Thích Ca 
trong giai ñoạn trước khi thành 
Phật, người ta có thể gọi ngài 
là “Hoàng tử Tất Đạt Đa” hay 
“Đức Cồ Đàm”..., cũng như có 
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người dùng chữ “Đức Giê-su” 
ñể nhấn mạnh ñến nhân tính, 
còn chữ “Chúa Giê-su” ñể nói 
về thần tính của Ngôi Hai 
Thiên Chúa (13). Nhưng khi 
nhấn mạnh như thế, liệu chúng 
ta có ñi lệch với mầu nhiệm 
ngôi hiệp không? Đây không 
phải chỉ là cách dùng từ nữa, 
mà liên quan ñến phạm trù 
giáo lý ñức tin rồi. 
Khi ghép chữ “ñức” vào hai 
chữ “lang quân” và “ông 
chồng”: Chữ “ñức ông chồng” 
thì có nghĩa không ñược tốt 
ñẹp lắm, tức là “chồng (cách 
gọi có ý ñùa hoặc mỉa mai 
(14))”. Còn chữ ñức lang quân, 
nay không nghe người ta nói 
nữa, chỉ thấy dùng trong văn 

viết với ý nghĩa như ñức ông 
chồng vậy. Riêng Giáo Hội 
Công Giáo vẫn dùng chỉ Đức 
Phu Quân là Chúa Ki-tô... Đức 
Lang Quân của Hội Thánh! 
b) Mẹ là chữ Nôm, nghĩa là dt. 

(1) Người ñàn bà có con, 
trong quan hệ với con cái: nhớ 
mẹ, gửi thư cho mẹ, mẹ 
thương con. (2) Con vật cái, 
trực tiếp sinh ra ñàn con nào 
ñó: gà con tìm mẹ. (3) Người 
ñàn bà ñáng bậc mẹ: người 
mẹ chiến sĩ. (4) Cái gốc, cái 

xuất phát những cái khác: lãi 
mẹ ñẻ lãi con. (5) Mẹ ghẻ (vợ 
kế của bố). (6) Đàn bà xấu: Mẹ 
mìn. (7) Tiếng chửi: Mẹ kiếp. 

c) Sầu Chỉ có một chữ Hán 愁, 

nghĩa là: dt. (1) việc lo buồn: ly 
sầu (việc lo buồn của chia lìa). 
ñt. (2) Lo lắng: Bất sầu ngật bất 
sầu xuyên (không phải lo ăn lo 
mặc); tt. (3) Lo buồn: Sầu my 
khổ kiểm (nét mặt buồn sầu). 
Nghĩa Nôm : ñt.(1) Ðau lòng: 
Sầu khổ (hơi khác nghĩa Hv). 
(2) Nẫu: Gặp mưa to rau sầu 
hết. dt.(3) Trái durian (Hv Lựu 
liên), Nôm: Sầu riêng. 

d)  Bi có nhiều chữ Hán ở ñây là 

chữ悲. Nghĩa là dt. (1) Việc ñau 
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thương:Lạc cực sinh bi (Vui quá 
sinh việc ñau thương). (2) 
Thương xót: từ bi. (3) Họ Bi. ñt. 
(5) Ðau, khóc không có nước 
mắt. (5) Thương cảm: Du tử bi 
cố hương (Con ñi xa thương 
cảm quê hương). tt. (6) Buồn. 
Nghĩa Nôm: Tiếng chiêng, cồng. 

3. Ý ngh ĩa của “Đức Mẹ Sầu Bi”.  

a) Đức Mẹ sầu bi có nghĩa là Đức 
Mẹ ñau khổ, thương khó, 
thống khổ... Đức Mẹ là mẹ 
Đức Chúa Giê-su, trong cuộc 
ñời 33 năm của Đức Chúa 
Giê-su, Mẹ ñã cảm nhận nhiều 
nỗi ñau thương: Lời tiên báo 
của ông Si-mê-on (x. Lc 2, 34 -
35); Cuộc chạy trốn sang Ai-
cập (x. Mt 2, 13-21); Lạc mất 
Chúa ba ngày (x. Lc 41, 50); 
Vác thập tự giá lên ñỉnh Can-
vê (x. Ga 19, 17); Chúa bị ñóng 
ñinh và tử nạn trên thập tự giá 
(x. Ga 19, 18-30); Tháo xác 
Chúa (x. Ga 19, 39-40); Táng 
xác Chúa (x. Ga 19,40-42). 

Và cho ñến ngày hôm nay, 
tuy ñã về trời, Đức Mẹ Ma-ri-
a vẫn còn tiếp tục phải chịu 
bao ñau khổ khi chứng kiến 
biết bao ích kỷ, hận thù, chia 
rẽ, chiến tranh... giữa ñoàn 
con cái của mình. Nhưng nỗi 

thống khổ lớn nhất của Đức 
Mẹ chính là việc trầm luân 
của biết bao linh hồn ñang 
sống trong tội lỗi và sẽ sa 
xuống hỏa ngục. Lời tiên tri 
của cụ già Si-mê-on khi xưa 
quả rất hiện thực, vì con tim 
của Đức Mẹ vẫn không 
ngừng bị bao lưỡi ñòng ñâm 
thấu, và người ñâm thấu 
tâm hồn Đức Mẹ lại chính là 
những ñứa con mà Đức Mẹ 
ñã một lần sinh ra trong ân 
sủng. Trong số những ñứa 
con phản nghịch ấy, phải 
chăng có tôi và bạn? 

b) Giáo Hội ñã ñặt lễ Đức Mẹ 
Sầu Bi ngay sau ngày lễ Suy 
Tôn Thánh Giá ñể như muốn 
nói rằng: “Khi Ðức Ki-tô chịu 
treo trên thập giá, Chúa ñã 
muốn cho Thánh Mẫu của 
Chúa ñứng kề bên mà thông 
phần ñau khổ” (15). Cuộc ñời 
Mẹ luôn kết hợp với những nỗi 
khổ ñau của Con. Có lẽ không 
ñau khổ nào lớn hơn ñau khổ 
của chính Đức Mẹ Thiên 
Chúa, Đấng mà theo lời của 
thánh Gio-an, “ñã ñứng kề bên 
thập tự giá Đức Chúa Giê-su” 
(Ga 19, 25) trên ñồi Can-vê. 
Không ai hiểu con cho bằng 
người mẹ, và cũng không ai 
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ñau khổ hơn người mẹ khi 
phải chứng kiến sự ñau khổ 
và cái chết của con mình: 

“Mẹ sầu bi, tầm tã giọt châu, 
ñang ñứng bên cây thập tự giá, 
nơi Con Người ñã bị treo lên. 
Một lưỡi gươm nhọn ñã ñâm qua 

tâm hồn Bà ñang rên siết, 
ñang sầu khổ và ñau buồn...” 

(Thánh thi Stabat Mater) 

Như Đức Giê-su, Con của Mẹ, 
Đức Mẹ Ma-ri-a cũng tự ñồng 
hóa chính mình với mầu nhiệm 
ñau thương của thập tự giá. Bởi 
thế, Đức Mẹ ñáng ñược gọi là 
Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. 
Qua việc cử hành lễ Mẹ Sầu Bi, 
Giáo Hội mời gọi con cái mình 
hãy chiêm ngắm hình ảnh của 
một người Mẹ ñau thương vì 
Con và vì chúng ta: 

“Ai là người không tuôn châu lệ, 
khi nhìn thấy Mẹ Chúa Kitô, 

trong cảnh cực hình như thế? 
Ai có thể không buồn bã nhìn xem 

Mẹ Chúa Ki-tô, ñang ñau khổ 
cùng với Con Người?...” 

(Thánh thi Stabat Mater) 
Đồng thời Giáo Hội kêu mời chúng 
ta hãy an ủi Mẹ bằng cách bắt 
chước và yêu mến Đức Mẹ hơn: 

“Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, 
xin cho con cảm thấy mãnh 

lực của ñau thương, 
ñể cho con ñược khóc than cùng Mẹ. 
Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, 

mến yêu Đức Kitô là Thiên Chúa, 
ñể cho con có thể làm ñẹp ý Chúa...” 

(Thánh thi Stabat Mater) 
c) Chúng ta hãy nhớ rằng Đức 

Mẹ Ma-ri-a ñã bắt ñầu cuộc lữ 
hành ñức tin bằng những lời 
xin vâng: “Tôi là nữ tỳ Chúa. 
Tôi xin vâng như lời Ngài 
truyền” (Lc 1, 38) và những lời 
vui tươi hăng hái của người 
mẹ trẻ: “Linh hồn tôi ngợi khen 
Đức Chúa... Vì Đức Chúa ñã 
nhìn ñến phận hèn tôi tớ Đức 
Chúa...”. Vì vậy, khi ngắm nhìn 
sự ñau thương của Đức Chúa 
Giê-su và Mẹ Đức Chúa Giê-
su trong ánh sáng Thánh Kinh, 
chúng ta không thể ñồng hóa 
sự tuân phục của các ngài với 
ñịnh mệnh thuyết hay thụ ñộng 
tính (16). Trái lại, như Công 
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Đồng Vatican II dạy: “Đức 
Trinh Nữ ñã vững tiến trong 
cuộc lữ hành ñức tin, và trung 
thành hợp nhất với Con Mẹ 
cho tới khi ñ�ng d��i chân 
thp t� giá, theo ñúng chương 
trình của Thiên Chúa” (LG 58): 

“Ðức Ma-ri-a, Nữ Vương cả ñất trời, 

Vẫn hiên ngang ñứng vững 
Gần bên thập giá Ðức Ki-tô. 

Diễm phúc thay, Ðấng không phải chết 

Mà ñược lãnh cành thiên tuế 
Dành cho người tuẫn ñạo” 

(Xướng ñáp, Kinh Chiều Lễ Đức 
Mẹ Sầu Bi). 

Và ñó là niềm vui của Mẹ cũng 
là niềm hy vọng của chúng ta: 

Mừng vui lên, lạy Mẹ sầu bi, 
Xưa kia cùng với Con yêu dấu, 

Mẹ thông phần ñau khổ, 
Ngày nay Mẹ lại ñược cùng Chúa, 

Chung hưởng phúc vinh quang. 
(Điệp ca Tin Mừng, Kinh Sáng Lễ 

Đức Mẹ Sầu Bi). 
4. Kết luận. 

Dựa theo giáo huấn Công Đồng 
Vatican II, Giáo Hội muốn lòng 
sùng kính Đức Mẹ của chúng ta 
hướng về Đức Chúa Ki-tô. Do 
ñó, Giáo Hội muốn chúng ta 
sùng kính Đức Mẹ ñồng thụ 
nạn với Đức Chúa Ki-tô khổ 

nạn ñể chúng ta noi gương Mẹ, 
mà kết hợp cuộc ñời khổ ñau 
của ta với cuộc ñời tử nạn của 
Đức Chúa Ki-tô, ngõ hầu mai 
sau chúng ta cùng ñược hưởng 
phúc trường sinh vinh hiển với 
Đức Chúa như Đức Mẹ. 
“Khi chúng con kính nhớ tình yêu 
ñau khổ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-
a, xin cho chúng con biết dùng 
ñời sống mình ñể bù ñắp những 
gì còn ñang thiếu sót trong 
những ñau khổ của Đức Chúa 
Ki-tô ñể mưu ích cho Hội Thánh” 
(Lời nguyện hiệp lễ ngày 15/09). 

_______________ 
 Thư Tịch: 

(1) Trong phụng vụ trước Công Đồng 
Vatican II, Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là 
Chúa Nhật Khổ Nạn II (Dominica II 
Passionis seu in Palmis) và tuần trước 
ñó là Tuần Khổ Nạn I, Lễ Đức Mẹ 
Sầu Bi cử hành vào ngày thứ Sáu 
trong tuần này (Feria VI post 
Dominica De Passione). 
(2) Các từ ñiển không thống nhất về từ 
loại của chữ này, ví dụ: TỰ ĐIỂN VIỆT 
NAM (của Ban Tu Thư Khai Trí, nxb. 
Khai Trí, Sài Gòn, 1971) thì ghi là ñại 
danh từ; ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 
(của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Nguyễn 
Như Ý (chủ biên), nxb. Văn Hóa Thông 
Tin, Hà Nội, 1999) thi ghi là danh từ; 
còn GIÚP ĐỌC NÔM VÀ HÁN VIỆT 
(của Lm. An-tôn Trần Văn Kiệm, nxb. 
Đà Nẵng, 2004) thì ghi là mạo từ. 
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(3) Cao Phương Kỷ, Lạm bàn về phiên dịch 
Kinh-Sách sang Việt ngữ 

(http://www.gpnt.net/diendan/archive/i
ndex.php/t-795.html), các chữ in ñậm 
do chúng tôi. 
(4) Nguyễn Lân, TỪ ĐIỂN TỪ VÀ 
NGỮ VIỆT NAM, nxb. TP.HCM, 
TP.HCM, 2000. 
(5) Hoàng Phê (chủ biên), TỪ ĐIỂN TIẾNG 
VIỆT, Viện Ngôn Ngữ Học, Đà Nẵng, 2005. 
(6) Hội Khai Trí Tiến Đức, VIỆT NAM TỪ 
ĐIỂN, nxb. Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội. 
Gs. Lê Ngọc Trụ, VIỆT NGỮ CHÍNH TẢ 
TỰ VỊ, in lần ll, nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1972. 
(7) Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Nguyễn Như Ý 
(chủ biên), ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT, 
nxb. Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, 1999. 
(8) Alexandre de Rhodes, TỪ ĐIỂN 
ANNAM - LUSITAN - LATINH (TỪ 
ĐIỂN VIỆT - BỒ - LA), Rô-ma, 1651. 
Phiên dịch: Thanh Lãng, Hoàng Xuân 
Việt, Đỗ Quang Chính, nxb. Khoa Học 
Xã Hội, Hà Nội 1991. 
(9) Trong Lịch Sử Đàng Ngoài, ở bài 
giảng ñầu tiên trên bến Cửa Bạng ngày 
19/03/1627, chính ngày lễ kính Thánh 
Giu-se, Đắc Lộ ñã cho biết ông rất trịnh 
trọng nói ñến tên Thiên Chúa một cách 
vô cùng long trọng. Ông không dùng 
"Thiên Chúa", cũng không dùng "Chúa 
Trời" mà nói "ñức Chúa trời ñất", vì chữ 
ñức này làm tôn giá trị tuyệt ñối của 
"Chúa trời ñất", vì trong cung ñiện, trong 
phủ, người ta vẫn phải nói ñức vua, 
ñức chúa, ñức ông, ñức bà... Cho nên 
Phép giảng là phép giảng cho kẻ muốn 
chịu phép rửa tội mà bvào ñạo thánh 
ñức Chúa blời. Đắc Lộ còn viết rõ rệt: 
viết chữ nhỏ ở ñức và blời, và chỉ viết 

chữ lớn, chữ hoa ở Chúa mà thôi, vì 
chúng ta không thờ trời, không thờ ñất 
mà thờ ñức Chúa blời ñết”. (Nguyễn 
Khắc Xuyên, GIÁO SĨ ĐẮC LỘ VÀ 
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NGUYÊN 
THỦY VIỆT NAM: 

http://www.dunglac.org/index.php?m=
module3&v=chapter&ib=44&ict=841) 
(10) Huỳnh Tịnh Paulus Của, ĐẠI NAM 
QUẤC ÂM TỰ VỊ, Rey, Curiol & Cie, Sài 
Gòn, 1895. nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1974. 
(11) Đức Khổng Phu Tử (551- 479 BC): 

Tên thật là Khổng Khâu (孔丘), tên 

hiệu là Trọng Ni (仲尼). Khổng là một 

họ phổ biến ở Trung Quốc; Phu Tử có 
nghĩa là thầy giáo, theo văn hóa Trung 
Quốc việc gọi thầy bằng tên là bất 
kính, nên ông chỉ ñược gọi là "Thầy 
Khổng", thậm chí cho tới tận ngày nay. 
Từ “Phu” không bắt buộc, vì thế ông 
cũng thường ñược gọi là Khổng Tử. 
(12) Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha 
Gautama) là tên riêng của vị Phật lịch sử 
ñã từng sống trên trái ñất này, người sáng 
lập Phật Giáo. Thích Ca Mâu Ni 
(śākyamuni là danh hiệu có nghĩa là: Trí 
giả trầm lặng (muni) của dòng Thích Ca). 
(13) xem bài của Thầy Pt. Giu-se Trần 
Văn Nhật, Về danh xưng "Đức Giê-su" 
hay "Chúa Giê-su" trong 
www.nguoitinhuu.com. 
(14) Hoàng Phê (chủ biên), TỪ ĐIỂN 
TIẾNG VIỆT, Viện Ngôn Ngữ Học, Đà 
Nẵng, 2005. 
(15) Lời nguyện Các Giờ Kinh Phụng 
Vụ, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. 
(16) x. Bài giảng của Đức Gio-an Phao-
lô II tại Los Angeles, ngày 15/09/1987.
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Caøng theâm tuoåi caøng theâm 
Khoân ngoan vaø Nhaân ñöùc 

Haø Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ác bạn trẻ thân mến, 
Nếu tóm kết quãng ñời hơn 

30 năm ẩn dật của Chúa Giê-su 
ở Na-da-rét, người ta không tìm 
thấy lời nào ñẹp hơn lời này của 
thánh Lu-ca: “còn Ðức Giê-su, 
càng thêm tuổi càng thêm khôn 
ngoan, thêm cao lớn và thêm ân 
nghĩa ñối với Thiên Chúa và 
người ta” (Lc 2, 52). 
 

 
Cậu Giê-su ñã ñược sinh 

ra và lớn lên như bao con người. 
Ngài có một ngôi làng làm quê 
hương với những người hàng 
xóm láng giềng và những bạn 
bè cùng trang lứa. Ngài cũng ñi 
học, ít nhất ñể biết ñọc biết viết 
và ñặc biệt học ñể có một cái 
nghề. Trong bầu khí của Do-thái 
Giáo, Ngài tôn thờ một Đức 
Chúa là Thiên Chúa duy nhất và 

C 
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chân thật. Như bao người, Ngài 
ñã trải qua cuộc sống âm thầm 
trong cần mẫn và tươi vui. 

Năm lên 12 tuổi, Giê-su 
cùng với cha mẹ và nhiều người 
khác hành hương lên Giê-ru-sa-
lem. Cuộc hành hương từ quê 
hương Na-da-rét (miền bắc) lên 
Giê-ru-sa-lem (miền nam) mất 
khoảng 1 tuần ñi bộ. Đây là lần 
ñầu tiên trong ñời, Giê-su ñược 
hành hương với tư cách là một 
người lớn. Hãy nhìn những 
bước chân hớn hở của Giê-su, 
những bước chân như vừa ñi 
vừa chạy. Sự rộn rã của Giê-su 
một phần bắt nguồn từ sự rộn 
ràng của lễ hội, phần khác vì 
ñược lên nhà Cha của mình. 
Bước chân ñầu tiên chạm ñến 
ñền thờ như một bước ngoặc 
mới cho cuộc ñời của cậu. Từ 
ñây cậu bé Giê-su ñược nhìn 
nhận là một người lớn, ñược 
tham gia vào các cuộc tế lễ 
dâng lên Thiên Chúa, ñược nói 
lên cảm nhận của mình về một 
Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa 
là ñề tài chính mà người ta nói 
với nhau trong những ngày này. 
Giê-su nghe người ta nói, và 
Giê-su cũng muốn tham gia 
chuyện trò với họ. 

Cuộc trò chuyện quá thú vị, 
ñến nỗi Giê-su ñã dám liều rời 
cha mẹ ñể tiếp tục câu chuyện 
còn ñang dở. Cậu bé 12 tuổi 
không sợ bị lạc ở một nơi cách 
quê nhà hơn 150km ñường bộ. 
Nếu nói bằng ngôn ngữ ngày 
nay của bạn trẻ thì “Giê-su chịu 
chơi thật!”. Động lực nào ñã 
khiến một cậu bé liều ñến thế? 
Không có ñộng lực nào khác 
hơn là một niềm xác tín về Cha. 
Với niềm xác tín, cậu ñã làm 
những bậc thầy Do-thái phải 
ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên khi 
gặp một cậu bé ñối ñáp khôn 
ngoan như thế. Dĩ nhiên, Giê-su 
không phải là một thần ñồng giải 
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ñáp thắc mắc của họ, nhưng họ 
ngạc nhiên vì những câu trả lời 
sâu sắc từ một cậu bé tuổi 12. 
Dường như chính những thầy 
dạy Do-thái cũng rạo lên niềm 
vui vì cuộc trò chuyện với Giê-
su về Thiên Chúa. 

Ngoài những câu chuyện 
thú vị hiếm hoi, Giê-su vẫn sống 
âm thầm. Ngài học cách làm 
người qua những sinh hoạt và 
công việc thường ngày. Ngôi 
làng Na-da-rét ắt hẳn ñể lại ấn 
tượng rất sâu nơi cậu bé Giê-su, 
từ những tương quan họ hàng 
láng giềng ñến tương quan nghề 
nghiệp, từ mối bận tâm riêng tư 
của gia ñình ñến những băng 
khoăn chung của xóm làng. Giê-
su như bao nhiêu người khác, 
sống trong một ngôi làng và 
ñóng góp cho ngôi làng ấy. 

Các bạn trẻ thân mến, 
Nếu ñược so sánh hiện tại 

của mình với các giai ñoạn 
trong cuộc ñời của Chúa Giê-su, 
chúng ta sẽ dễ dàng thấy mình 
trong thời kỳ ẩn dật của Ngài. 
Đôi khi chúng ta tự hỏi, cuộc 
sống thầm lặng của mình thế 
này có ý nghĩa gì? Sống trên 
ñời, mình phải làm một ñiều gì 

ñó nổi trội chăng? Với những 
câu hỏi như thế, chúng ta ñã có 
câu trả lời qua cuộc ñời hơn 30 
năm của Giê-su tại Na-da-rét. 
Giê-su ñã sống âm thầm một 
cách không vô nghĩa. Ngài sống 
một cuộc sống bình thường 
nhưng không tầm thường. 

Làm sao ñể cuộc sống 
thường ngày trở nên ñầy ý 
nghĩa? Đôi khi tính thường nhật 
làm chúng ta quên ñi sự quý giá 
của giây phút hiện tại. Những 
công việc nhỏ nhặt hằng ngày 
và cả sự ñơn ñiệu lặp ñi lặp lại 
có thể khiến người ta nhàm 
chán. Nhưng thật thú vị nếu sự 
ñơn ñiệu ñược ñặt trong toàn 
cảnh của cả cuộc ñời. Mỗi giây 
phút, mỗi tương quan, mỗi công 
việc trở nên một mắt xích không 
thể thiếu của cả một tấm lưới 
cuộc ñời. Nếu không có những 
mắt xích ñẹp, sẽ không có một 
tấm lưới ñẹp. Mắt xích tách rời 
riêng biệt sẽ ñơn ñiệu, nhưng 
ñan kết ngay hàng sẽ bền chặt. 
Cuộc sống toàn bộ của chúng ta 
cũng ñược chuẩn bị từ những 
chi tiết nhỏ như thế của hiện tại. 

Thời gian ẩn dật, Giê-su ñã 
chuẩn bị tương lai cho Ngài, còn 
chúng ta, chúng ta ñã chuẩn bị 
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gì cho tương lai chính mình? 
Một nền tri thức ñể vào ñời, một 
lối tư duy ñể làm việc, có ñủ 
chưa? Con người chúng ta là 
xác và hồn. Sự cần thiết chuẩn 
bị cho thân xác, cũng áp dụng 
cho cả hồn. Sự phát triển kiến 
thức khoa học cũng cần bồi 
dưỡng bởi kiến thức tâm linh. Là 
một môn ñệ của Chúa Giê-su, 
chúng ta có hài lòng về sự hiểu 
biết của chúng ta về Ngài. Là 
thành viên trong Giáo Hội của 
Ngài, ta có hài lòng về sự hiểu 
biết của chúng ta về Giáo Hội. 

Hơn nữa, sự hiểu biết liên 
quan ñến khối óc, nhưng con 
người còn có cả con tim. Nếu 

chỉ ñầu tư ñến khối óc, dần dần 
chúng ta sẽ có một cái ñầu thật 
to với một con tim thật nhỏ. 
Chúng ta ñã ñầu tư gì cho con 
tim với ñồng loại và con tim cho 
Thiên Chúa? 

Giê-su ñã lớn lên hằng 
ngày với sự khôn ngoan của 
trí tuệ, cao lớn của thân xác 
và ân nghĩa cùng Thiên Chúa 
và người khác. Ước mong 
người trẻ hôm nay cũng biết 
ñầu tư cho chính mình một 
cách toàn diện như Giê-su, ñể 
khi lớn lên về con người, 
chúng ta cũng lớn lên về con 
Thiên Chúa � 

 

* Anh em phải luôn có ñức khôn ngoan và ñức ái. Đức 
khôn ngoan có ñôi mắt; ñức ái có ñôi chân. Đức ái có 
ñôi chân muốn lao ñến cùng Thiên Chúa, nhưng ñà 
chạy của nó tối tăm và nhiều khi có thể vấp ngã nếu 
như không ñược ñức khôn ngoan có ñôi mắt hướng 
dẫn. Khi ñức khôn ngoan nhận ra ñức ái chưa ñược 
ñịnh hướng, nó liền cho ñức ái mượn ñôi mắt của mình. 
Như vậy, ñức ái sẽ tự chủ và ñược ñức khôn ngoan 
hướng dẫn, ñức ái sẽ làm những gì nó nên làm, chứ 
không phải những gì nó thích. 

 (Thánh Pi-ô Năm Dấu Thánh) 
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Bs. GBt. Ñaøo Ty Taùch 

Gần ñây có nhiều bà mẹ sau khi ñọc ñược thông tin từ báo, 
internet ñã lo lắng nhiễm rubella nên thường yêu cầu bác sĩ 
xét nghiệm tìm kháng thể này. Thái ñộ quan tâm tích cực 
như thế rất ñáng ủng hộ. Tuy nhiên, nếu áp dụng rộng rãi và 
thường xuyên cho tất cả thai phụ như một số ý kiến khuyến 
cáo thì có nên không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ới ñây báo chí ñưa một tin 
ñộng trời, một nghiên cứu 

tại bệnh viện phụ sản trung ương 
ñã ñưa ra con số: trong hơn 100 

trường hợp phá thai vì người mẹ 
nhiễm rubella, kết quả xét 
nghiệm máu cuống rốn sau ñó 
cho thấy: chỉ có 17 trường hợp 

M 
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trẻ mang siêu vi rubella khi chào 
ñời. Điều này có nghĩa là theo 
nghiên cứu trên, chỉ có hơn 15% 
trường hợp bỏ thai là chính xác. 
Trong hàng nghìn sản phụ này 
có rất nhiều trường hợp hiếm 
muộn, ñiều trị mãi mới phôi thai 
lần ñầu tiên mà ñành bỏ con. 

Theo các bác sĩ ở bệnh viện 
trên, từ trước ñến nay việc chẩn 
ñoán trẻ nhiễm rubella gặp rất nhiều 
khó khăn vì kỹ thuật xét nghiệm còn 
lạc hậu. Các xét nghiệm dù cho kết 
quả dương tính nhưng không xác 
ñịnh ñược thời ñiểm thai phụ nhiễm 
siêu vi, không xác ñịnh ñược thời 
ñiểm phát ban. Ngay cả khi bệnh 
nhân nhớ ñược tuần thai nổi ban 
cũng không ai chắc là mới nhiễm 
hay tái nhiễm, chưa kể rất nhiều 
bệnh nhân nhiễm siêu vi mà không 
có nổi ban ñiển hình. 

Rubella là một bệnh do siêu 
vi gây ra có nguồn gốc từ tiếng 
La-tinh rubella nghĩa là chấm 
màu ñỏ hay hồng ban, còn gọi là 
ban Đức vì các y bác sĩ Đức ñã 
mô tả căn bệnh từ giữa thế kỷ 
thứ XVIII. Sau một thời gian ủ 
bệnh hai tuần, người bệnh có 
các triệu chứng tương tự như 
bệnh cúm, sau ñó phát ban trên 
mặt lây lan ñến thân mình và 
chân tay và thường giảm ñi sau 

ba ngày, vì vậy nó thường ñược 
gọi là bệnh ban ñỏ ba ngày. 

  Ban trên khuôn mặt 
thường biến mất khi lan ñến các 
bộ phận khác của cơ thể. Các 
triệu chứng khác bao gồm sốt 
nhẹ, sưng hạch, ñau khớp, nhức 
ñầu và viêm kết mạc gây ngứa 
và thường kéo dài khoảng ba 
ngày. Căn bệnh này thường nhẹ 
nhưng nếu phụ nữ mang thai 
nhiễm rubella, thai nhi dễ mắc hội 
chứng rubella bẩm sinh nghiêm 
trọng. Hội chứng rubella bẩm 
sinh bao gồm dị tật tim, não, mắt 
và tai, ngoài ra cũng có thể gây 
sinh non, cân nặng khi sinh thấp 
và giảm tiểu cầu ở trẻ sơ sinh, 
thiếu máu và viêm gan. 

Nguy cơ dị tật bẩm sinh cao 
nhất trong ba tháng ñầu mang 
thai. Trong ñại dịch ở Mỹ từ 
1962-1965, qúy cô bị nhiễm virus 
rubella trong thời kỳ mang thai rất 
nhiều, dẫn ñến ba chục ngàn ca 
chết lưu trong bụng mẹ và hai 
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chục ngàn trẻ em sinh ra mắc dị 
tật bẩm sinh. 

Các chương trình chủng 
ngừa khá thành công, cho nên 
năm 2004 Hoa Kỳ thông báo ñã 
thành công loại bỏ căn bệnh này. 
Tổ chức y tế thế giới khuyên nên 
chích ngừa liều ñầu tiên cho trẻ 
một tuổi, liều thứ hai cho trẻ ba 
tuổi và nên chích ngừa toàn bộ 
cho phụ nữ trong ñộ tuổi sinh 
sản. Người chuẩn bị có con nên 
chích ngừa trước ba tháng.  

Trước khi chích ngừa nên 
thử kháng thể IgM và IgG trong 
máu. Xét nghiệm IgM dương tính 
có nghĩa là ñang nhiễm bệnh và 
quý bà không nên có thai lúc này, 
vì tỉ lệ dị tật thai nhi sẽ rất cao. 
Còn nếu IgM âm tính và IgG 

dương tính nghĩa là trước ñây 
quý bà từng bị nhiễm rubella, 
nhưng nay ñã có kháng thể rồi 
nên không cần chích ngừa nữa. 
Ngoài ra, hiện nay còn có xét 
nghiệm PCR cho ñô chính xác rất 
cao, chỉ hơi… tốn tiền thôi. Theo 
lý thuyết, những bà mẹ mang thai 
ba tháng ñầu nhiễm rubella sẽ 
sinh con mang hội chứng rubella. 
Tuy nhiên, ngày nay kỹ thuật 
chẩn ñoán sinh học phân tử 
thông qua chọc nước ối cho ñộ 
chính xác rất cao, nên các trường 
hợp bà mẹ hiếm muộn không 
may nhiễm rubella vẫn có thể 
dưỡng thai chờ kết quả xét 
nghiệm. Các xét nghiệm trên ñều 
làm ñược tại TP. HCM � 

KHÖÙU GIAÙC vaø THÍNH GIAÙC 

Một phụ nữ giải thích vấn ñề tế nhị của mình 
với bác sĩ rằng cô ta luôn ñánh rắm mà không 
thể kiềm chế ñược. "Nhưng cũng may là chúng 

không bốc mùi và kêu thành tiếng. Thực ra nãy giờ ngồi nói 
chuyện với bác sĩ mà tôi ñã hai lần... rồi ñó", cô ta nói. 

Bác sĩ nghe xong, với tay lấy tờ giấy, viết ñơn thuốc rồi ñưa 
cho cô ta. 

"Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à?", cô ta hỏi, "Vâng", bác sĩ 
ñáp, chúng tôi sẽ chữa khứu giác cho cô trước và sau ñó ñến 
thính giác". 

 
Cười chút chơi! 
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Lm. Ña-minh Nguyeãn Ñöùc Thoâng CSsR 
 

uốt ñêm ấy, Hạnh không sao 
ngủ ñược. Kỷ niệm của 13 năm 

về trước hiện lên mơ hồ, nhạt nhoà, 
hỗn ñộn như một mớ bòng bong. 
Hạnh chỉ nhớ, cu Ai vừa ñược sáu 
tháng, mập tròn, mũm mĩm. Hôm ấy 
trời mưa suốt ngày. Nước dâng lên 
lai láng, tràn hết cả vào nhà, tanh 
lờm lợm. Trời ñã nhá nhem mà mưa 
vẫn còn rả rích, An lại vẫn chưa về. 
Không có chỗ nấu cơm, chẳng có 
chỗ ñặt con. Hạnh bắt ñầu bực bội, 
lẩm bẩm: “Mưa thế này làm gì có 
khách ñâu mà mãi tới giờ này vẫn 
chưa về”. Cả ngày nay, Hạnh không 
có gì ăn, ñói cồn cào. Cu Ai khát sữa, 
nhay hết bên này ñến bên khác, 
chẳng ñược gì, òa lên khóc. Trời ñã 
khuya. Mưa ñã dứt. Ai ñói càng khóc 
dữ, giãy ñạp, không làm sao hơn 
ñược Hạnh bật khóc theo con. Khuya 
thật khuya, khi nước ñã rút hết, An 
mới về. Mặt buồn so, móc trong túi 
ra một ổ bánh mì, ñưa cho Hạnh, rồi 
lặng lẽ giơ tay ñón lấy con, ấp vào 
lòng, mắt khép hờ, buồn bã. 

- Em ăn ñi, anh xin lỗi hôm 
nay về trễ. 

- Lại có chuyện rắc rối chứ 
gì? Hạnh hằn học. An không nói, 
chỉ gật ñầu. Ai ñói bụng lại khóc. 

- Chuyện gì nữa vậy? Hạnh 
hỏi cộc lốc. 

- Anh ở lại bàn giao tiệm, 
ngày mai anh nghỉ. 

- Hả? Hạnh hét lên. Sao lại 
nghỉ? Nghỉ lấy gì ăn? Hạnh nói như 
muốn khóc. An bình tĩnh giải thích: 

- “Chiều nay, lúc mưa, có 
một soeur Dòng con Đức Mẹ Sầu 
Bi ñến mua một số lượng thuốc 
khá lớn nhưng lại không biết là 
thuốc giả. Anh không dám bán, 
phải nói thật, nên bị sa thải. 

- Trời ơi là trời! Sao anh ngu 
quá vậy? Việc mình bán thí cứ bán, 
còn giả hay thật là chuyện của người 
mua và chủ chứ, hơi ñâu mà ñể ý 
ñến chuyện ấy làm gì cho khổ không 
biết! An ñặt tay lên vai Hạnh, an ủi: 

- “Mình là người Công giáo 
em ạ! Chúa dạy có phải nói có, 
không nói không, thật nói thật, giả 
nói giả…” An vẫn còn ñang nói thì 
Hạnh gỡ tay An ra xỉa xói: 

S 
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- “Dẹp Chúa của ông ñi! Nghe 
theo ông ta thì chỉ có nước lên trời 
mà sống. Ông thử không sống theo 
lời ông ấy xem có chết không nào!” 

- Thôi anh xin em, ñừng 
phạm thượng nữa. Tội chết! 

- Thượng với hạ gì. Im lặng 
một lát Hạnh tiếp: “Ông giúp cho 
bà ấy, bà ấy có cho ông ñồng nào 
không? Vợ con ở nhà ñói thì không 
lo, chỉ lo chuyện gì ñâu không à!” 
Hạnh hất hàm nói. An vẫn im lặng. 
Cu Ai vẫn gục ñầu trên vai An, mắt 
mở to, nghe ngóng. “Mình phải 
nghĩ tới mình trước”. Hạnh nói 
giọng kẻ cả. “Không biết nghĩ tới 
mình, thì chỉ có chó nó nghĩ. Tôi 
chống mắt lên chờ xem có con chó 
nào nghĩ tới ông không”. 

“Tôi chống mắt lên chờ xem 
có con chó nào nghĩ tới ông 
không”. Lời ấy suốt 13 năm nay 
ñã là một vết thương rướm máu 
trong lòng Hạnh, hôm nay lại càng 
vỡ toác ra thêm. Không phải chỉ 
có một người mà tới 07 người hiến 
máu cứu Hạnh. Hạnh nghẹn ngào. 
“Nếu An không nói thật với các 
soeur ấy, thì nay số phận Hạnh sẽ 
ra sao. Lấy ñâu ra 2 lít máu”. 

Hạnh tự trách mình ích kỷ và 
quá hoá hồ ñồ. Trời ñã khuya. Hạnh 
vẫn không sao ru ngủ ñược ký ức 

của 13 năm về trước. Mấy lần Hạnh 
tính ngồi dậy nói chuyện với An 
nhưng lại thôi. Thấy Hạnh trăn trở, 
An nắm lấy tay Hạnh an ủi: 

- “Ngủ ñi cho khoẻ ñể còn về 
chứ, bộ tính ở ñây mãi à!” 

- Không ngủ ñược anh ạ! 

- Sao vậy? Hạnh ngồi dậy, 
nhìn thẳng vào mặt An hỏi: 

- “Anh có buồn em không?” 

- Buồn chuyện gì? 

- Chuyện 13 năm về trước 
khi em bảo “không biết nghĩ tới 
mình thì chỉ có chó nó nghĩ!” An 
phá ra cười: 

- “Có gì ñâu mà buồn. Khi 
người ta không còn biết nghĩ tới 
nhau nữa, thì chó sẽ nghĩ tới người 
ta thật ñấy. Em không nhớ chó tới 
liếm ghẻ chốc ở mình anh La-da-rô 
à. Hạnh biết An nói thế chỉ ñể làm 
vơi ñi nỗi quặn ñau trong lòng Hạnh. 

��� 

Gió nhẹ. Đêm lung linh. Mắt 
khép hờ, Hạnh nhớ lại: hai ngày 
sau khi An bị sa thải, Hạnh vẫn còn 
hậm hực vì sự “ngu ngốc” của An, 
ñang bón cháo cho Ai ngoài sân, 
thì một thanh niên ngoài 20 tuổi, 
thắng xe trước ngõ, hỏi với vào: 

- “Chị ơi, cho tôi hỏi số nhà 
128/11/8 Nguyễn Văn Lạc”. 
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- Bao nhiêu? 

- 128/11/8 Nguyễn Văn Lạc. 

- Để tôi coi ñã. Vừa nói, 
Hạnh vừa tha cu Ai ñi, rồi chẳng 
buồn ngoái lại, la lên: “nhà này!” 

- Anh An có nhà không, chị? 
Nghe tới tên An, Hạnh uất lên, 
muốn khóc, hồi lâu mới nói ñược: 

- “Anh ấy ñi ñạp xích lô rồi!” 
Chàng thanh niên, mặt toát lên niềm 
vui, bước tới chỗ Hạnh, móc trong 
túi tấm danh thiếp, ân cần nói: 

- “Chị làm ơn ñưa tấm danh 
thiếp này cho anh An, chúng tôi 
rất cần một người như anh”. Hạnh 
hơi ngạc nhiên hỏi: 

- “Anh muốn hỏi An nào?” 

- An này! Rồi như chợt nhớ 
ra ñiều gì, người thanh niên nói: 

- “Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, 
tôi là Trần Sơn Thủy. Có phải anh 
An này mới bị ñuổi việc vì tiết lộ 
cho khách hàng biết hàng họ mua 
là hàng giả không?” Hạnh hơi 
ngập ngừng. Thủy trấn an: 

- “Chị ñừng lo. Chúng tôi 
không làm gì anh ấy ñâu. Anh là 
người tốt. Chúng tôi cần những 
người như anh trong mạng lưới 
kinh doanh của chúng tôi. Giới 
kinh doanh phải là những người 

ñạo ñức và có lương tâm như anh, 
thì mới giữ ñược uy tín”. 

- Nhưng sao anh biết chuyện? 

- Hôm qua, anh An chở ông 
chủ tôi. Bạn của ông ta cũng ở khu 
vực này, biết chuyện, kể cho ông chủ 
tôi nghe. Ông bắt tôi phải tới tìm An. 
Chị nhớ nói anh ấy tới gặp chúng tôi 
càng sớm càng tốt nha!” Nói xong, 
Thủy giơ tay nựng cu Ái, nói: 

- “Dễ thương quá ha! A, chị 
là gì của anh An?” 

- Tôi là vợ ạ! 

Hạnh nhìn theo Thủy chìm 
dần vào dòng xe cộ, rồi nhìn tấm 
danh thiếp trên tay, ngỡ ngàng ñến 
ñộ không thể tin vào mắt mình. 
“Giới kinh doanh cần những người 
như An thì mới giữ ñược uy tín”. Có 
thật vậy chăng, Hạnh tự hỏi. 

Mười ba năm nay, ở chợ Tân 
Cang, ñể chứng minh lời mình nói 
là thật, người ta chỉ cần nói: “cứ hỏi 
ông An, bà Hạnh”. Lòng Hạnh trào 
dâng một niềm tự hào có pha chút 
xót xa, tiếc nuối. Hôm sau, khi vừa 
thức dậy, Hạnh ñã hí hửng khoe: 

- “Suốt ñêm qua, nằm nghĩ 
lại ñời mình, em thấy vui vui, anh 
ạ!” An nhìn vợ âu yếm hỏi: 

- “Em nghĩ lại chuyện gì thế?” 
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- Sao cứ mỗi lần muốn 
chứng minh lời mình nói là thật, 
người ta chỉ cần bảo “cứ hỏi ông 
An, bà Hạnh”. Ngộ ghê ha! Mình 
có hơn gì người ta ñâu, có khi lại 
còn nghèo hơn họ nữa là khác. 
 Sao họ lại nể trọng mình ñến 
thế? An nhìn vợ, tự hào: 

- “Mình hơn họ nhiều chứ! 
Hơn ở chỗ có nói có, không nói 
không, không thêm không bớt. 
Mình còn hơn họ ở chỗ có Thiên 
Chúa là Cha và có Lời của Chúa 
Giê-su làm lẽ sống”. Im lặng một 
lát, An tiếp: “Em thấy ông ba Nhờ 
không. Nghèo nhưng ai cũng nể, 
vì ông không bao giờ gian dối. 
Ngày nào ta cũng rước Chúa, nếu 
ta không sống ñúng tư cách là 
người có Chúa ở cùng, ta không 
chỉ làm mất uy tín mà còn làm 
nhục Chúa nữa”. Hạnh nắm tay 
An, ép sát vào mặt mình, mắt nhìn 
lung lên trần, tiếp: 

- “Em nghĩ, nếu hôm ấy, anh 
không nói thật với các soeur, thì 
hôm nay chưa chắc mình ñã ñược 
thế này. Nếu hôm ấy anh không 
nói thật với các soeur thì lấy ñâu 
ra máu truyền cho em. Từ buổi 
chiều sau cơn mưa ấy, càng lúc 
em càng xác tín rằng ai dám từ bỏ 
mọi sự vì Đức Ki-tô, sẽ ñược gấp 

trăm ngay ở ñời này. Ai biết tìm 
kiếm nước Thiên Chúa trước, thì 
sẽ ñược Chúa ban cho mọi sự. Ai 
cho ñi, sẽ ñược cho lại. Ai liều 
mạng sống mình vì Chúa và vì tha 
nhân, thì sẽ tìm ñược sự sống 
mình, một sự sống phong phú, dồi 
dào. Hạnh nghẹn ngào tiếp: “Chúa 
không ñể cho ai phải thiệt vì 
Ngài”. An mò mẫm tìm tay Hạnh, 
nắm lấy, bóp mạnh, mắt khép hờ, 
sung sướng, buột miệng: “Đúng, 
ñúng!” Nhưng. Hạnh mếu máo. 

- “Em ñã xúc phạm tới Ngài, 
và tới anh… Em phải làm sao bây 
giờ? Im lặng một lát ñể mặc cho 
cơn xúc ñộng tràn qua khoé mắt, 
Hạnh tiếp: “Xin anh cầu xin Chúa 
tha thứ cho em”. An nhìn thẳng 
vào mặt Hạnh, nói chắc như ñinh 
ñóng cột: 

- “Chúa ñã tha thứ cho em 
rồi, gia ñình mình mới ñược thế 
này. Lời lộng ngôn của em hôm 
ñó, Chúa ñã biến thành cơ hội cho 
em thấy ñược tình yêu của Ngài. 
An còn ñang muốn nói thêm thì 
Quỳnh Chi tới. 

- Chị tỉnh rồi hả? 

- Chào chị Quỳnh Chi. Tạ ơn 
Chúa, mọi sự tốt ñẹp quá sức 
tưởng tượng. Im lặng một lát, An 
tiếp: “Nhà tôi cứ băn khoăn mãi, 
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không biết lấy gì ñền ñáp lòng tốt 
của các soeur”. Hạnh tính ngồi 
dậy, Quỳnh Chi can: 

- “Chị cứ nằm yên cho 
khoẻ!” An nhìn Hạnh, rồi chỉ 
Quỳnh Chi, nói: “Đây là chị Quỳnh 
Chi, người tổ chức mọi thắng lợi, 
còn ñây là…” Quỳnh Chi chen vào: 

- “Đây là chị Quế Hương, 
Trúc Sương, Hồng Lĩnh, Thúy Linh, 
Kim Trâm, Hồng Quế. Chị Băng 
Tâm hôm nay trực, không tới 
ñược”. Quỳnh Chi nhìn An hỏi: 

- “Trong số các soeur ở ñây, 
có một người quen lắm, ñố anh 
biết là ai?” An ñảo mắt nhìn một 
vòng cả 6 khuôn mặt, lạ quen lẫn 
lộn, rồi chỉ Kim Trâm nói: 

- “Chị này”. 

- Không phải! Trâm nói. Anh 
lầm rồi! 

- Thế thì chịu. Lâu quá rồi. 

- Chưa lâu, mới hơn chục 
năm thôi mà! Trâm nói. Chiều 
sau cơn mưa hôm ấy, mình 
không gặp may. Giá mà tôi 
không gặp ông chủ trước, thì 
ñâu ñến nỗi. Khi biết anh bị 
ñuổi, tôi rất xót xa. Trâm nghẹn 
ngào, tiếp: “Nhưng tôi rất tự 
hào, vì vẫn còn có những người 
Công giáo như anh. Trâm xúc 

ñộng tiếp: “Lại còn tự hào hơn 
khi 13 năm nay, anh vẫn thế, 
vẫn giữ ñược phẩm giá của một 
Ki-tô hữu, dẫu có bị khinh khi 
nhục mạ, vẫn cứ là men”. 

Hạnh nhột nhạt, mím chặt 
môi, vẫn không cầm ñược giọt nước 
mắt ñã ñầy mi. Kim Trâm tiếp: 

- “Người tổ chức mọi thắng 
lợi không phải là chúng tôi mà 
là anh. Chúng tôi tới ñây ñể 
chúc mừng anh chị, là những 
người ñã tin rằng “Ai liều mất 
mạng sống ở ñời này, sẽ giữ 
ñược nó cho sự sống ñời ñời”. 

Kim Trâm vừa nói xong, thì 
Thúy Linh cất lên bài ca quen 
thuộc “Người ñi trong nước 
mắt, mang hạt giống gieo trên 
nương ñồng. Người về miệng 
vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt 
hương”. Hát xong mọi người từ 
biệt An. Hạnh nắm chặt lấy tay 
An nũng nịu, tự hào. Bên ngoài, 
mặt trời ñã lên cao, làm lung 
linh những giọt sương còn 
vương trên cành, lá � 

 

(Hết) 
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�  THÁNH LỄ KHAI MẠC NGÀY 
QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN THỨ 26 

Tại Madrid – Tây Ban Nha: Sau 03 
năm chuẩn bị. Ngày Quốc Tế giới trẻ 
thứ 26 ñã ñược chính thức khai mạc 
với thánh lễ trọng thể lúc 20 giờ tối 
ngày thứ Ba, 16.08.2011 tại Quảng 
trường Cibeles ở thủ ñô Madrid, 
trước sự hiện diện của lối 300.000 
bạn trẻ. Ngày Giới trẻ Thế giới năm 
nay diễn ra từ 16 – 21.08.2011. 
Ðức Hồng Y Antonio Maria 

Rouco Varela, Tổng Giám Mục 
Madrid, Chủ tịch Hội Ðồng Giám 
Mục Tây Ban Nha, ñã chủ sự 
thánh lễ, cùng với 800 Hồng Y, 
Giám Mục, 8.000 linh mục ñến từ 
các nước trên thế giới. Giảng 
trong thánh lễ Ðức Hồng Y Rouco 
mời gọi: "Hỡi các bạn trẻ quý 
mến, hãy sống thánh lễ khai mạc 
Ngày Quốc Tế giới trẻ này trong 
niềm cảm tạ Chúa vì các bạn  

 
cảm thấy ñược 
kêu gọi ngay từ 
lúc này trở 
thành môn ñệ 
và chứng nhân 
của Chúa! Các 
bạn ñừng nghi ngờ, Chúa Giê-su 
Ki-tô tỏ cho các bạn con ñường 
và mục ñích của hạnh phúc chân 
thực, không những cho các bạn 
nhưng cho cả những người bạn 
xa lìa việc thực hành ñạo, hoặc 
không còn nhạn biết ñức tin nữa". 
Thánh lễ khai mạc dài 01 giờ 40 

phút và kết thúc lúc 21g40. 
Trước khi giã từ, Ðức Hồng Y 
Rouco còn xông hương tôn kính 
thánh tích là lọ ñựng giọt máu 
của Ðức Chân Phước Giáo 
Hoàng Gio-an Phao-lô II và làm 
phép 5 mề ñai ảnh Ðức Mẹ 
Almudena, bổn mạng thành 
Madrid và trao tặng cho 5 bạn trẻ 
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ñại diện cho 5 châu lục, trong khi 
ca ñoàn ca bài kính Ðức Mẹ. 

�  THÁNH GIO-AN D'AVILA  
TÂN TIẾN SĨ HỘI THÁNH  
Cũng tại Madrid sáng 

20.08.2011, Ðức Thánh Cha 
Biển Ðức 16 tuyên bố với 6.000 
chủng sinh quốc tế tại Nhà thờ 
Chính tòa Almudena, trước sự 
hiện diện của hài cốt thánh Gio-
an d'Avila ñã ñược ñưa tới nhà 
thờ chính tòa nhân dịp này, là sẽ 
tuyên phong thánh Gioan d'Avila 
làm Tiến Sĩ Hội Thánh . 

Thánh Gio-an d'Avila (1500-
1569) sinh năm 1500 tại 
Almodóvar del Campo gần 
thành phố Toledo Tây Ban Nha, 
trong một gia ñình Do-thái trở lại 
Công Giáo. Ngài học luật tại Ðại 
học Salamanca trước khi thụ 
phong Linh Mục. Thánh Gio-an 
là một nhà ñại giảng thuyết 
chống lại cuộc cải cách của Tin 
Lành tại Tây Ban Nha và ñã góp 
phần làm cho nhiều người trở 
lại, trong ñó có thánh Gio-an 
Thiên Chúa (1495-1550), và 
thánh Phan-xi-cô Borgia (1510-
1572). Ngài có liên hệ với thánh 
Ignatio Loyola thánh tổ Dòng 
Tên (1491-1556), Thánh nữ Tê-

rê-sa d'Avila (1515-1582) và 
thánh Tô-ma Villanova. 

 Thánh nhân thành lập nhiều chủng 
viện và ñại học, ñồng thời là tác giả 
của nhiều tác phẩm về Kinh Thánh, 
thần học, tu ñức và nhân văn. Ðạo 
lý của ngài chứa ñựng kinh nghiệm 
sâu xa về Chúa Ki-tô Cứu Thế, 
Chúa tỏ cho thánh nhân thấy thực 
tại tội lỗi của con người cần ñược 
cứu chuộc nhờ ơn thánh và lời 
giảng thuyết. Ðạo lý của thánh Gio-
an d'Avila về Thánh Mẫu học hoàn 
toàn phù hợp với giáo huấn của 
Công ñồng Vatican II và của các vị 
Giáo Hoàng gần ñây. Trong các tác 
phẩm của thánh nhân, Mẹ Ma-ri-a 
ñược chiêm ngắm dưới khía cạnh 
Ki-tô học, Thánh linh học và Giáo 
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Hội học, như mẫu gương và là Mẹ 
Giáo Hội. 
Thánh Gio-an d'Avila qua ñời 

năm 1569 thọ 69 tuổi và ñược 
Ðức Phao-lô VI tuyên hiển 
thánh ngày 31.05.1970, lễ kính 
vào ngày 10.05 hàng năm. Ngài 
cũng ñược tôn làm bổn mạng 
hàng giáo sĩ triều Tây Ban Nha, 
và của các vị tuyên úy quân ñội. 
Toàn thể mọi người trong và 

ngoài thánh ñường ñã vỗ tay rất 
lâu chào mừng quyết ñịnh của 
ÐTC. Ðức Hồng Y Rouco 
Varela cảm ñộng nhân danh 
toàn thể HĐGM Tây Ban Nha 
cảm ơn ÐTC. Hiện nay có 33 
thánh Tiến Sĩ Hội Thánh, trong 
số này có 3 thánh nữ là Thánh 
nữ Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, 
Tê-rê-sa d'Avila, và Tê-rê-sa Hài 
Ðồng Giê-su ñược tôn phong 
ngày 19.10.1997 . 

�  LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIÁO 
LÝ TOÀN QUỐC LẦN III 

Vào hồi 8g00 ngày 
09.08.2011, tại hội trường Đại 
chủng viện Thánh Giu-se Hà 
Nội ñã diễn ra lễ khai mạc Đại 
hội giáo lý toàn quốc lần thứ III, 
từ ngày 09 -10.8.2011 tại TGM 
Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc có 
Đức TGM. Pr. Nguyễn Văn 

Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt 
Nam, ĐC P. Bùi Văn Đọc, Chủ 
tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin, 
gồm 98 linh mục, 57 nam nữ tu 
sĩ và 41 giáo dân ñến từ 26 
Giáo phận trong cả nước. Tất cả 
các tham dự viên ñều là những 
người ñã và ñang hoạt ñộng 
trong lĩnh vực huấn giáo. 
Sau lời chào mừng và giới 

thiệu của cha Phê-rô Nguyễn 
Văn Hiền, trưởng Ban giáo lý 
toàn quốc là nghi thức tôn vinh 
Lời Chúa do cha An-tôn Đoàn 
Văn Vinh, thuộc Tu ñoàn Nhà 
Chúa chủ sự. 
Tiếp theo là diễn văn khai mạc 

của Đức cha Chủ tịch Ủy Ban 
Giáo Lý Đức Tin. Trong diễn văn 
khai mạc ngài nhấn mạnh ñến 
vai trò dạy và học giáo lý trong 
viễn tượng loan báo Tin Mừng. 
Đây là một cái nhìn rất tốt, mới 
nhưng rất cần kíp vì chỉ có việc 
loan báo Tin Mừng thì mới 
mang ñến sự sống, tình yêu của 
Chúa. Chúng ta phải hướng 
mục tiêu của việc dạy và học 
phải như vậy… 
Trong lễ khai mạc, Đức 

Tổng Giám mục Phê-rô cảm 
thấy rất hài lòng về chương 
trình làm việc cũng như mục 
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tiêu của ñại hội này hướng 
ñến, ngài nói trong bài huấn 
dụ. Ngoài ra, ngài còn khích 
lệ và cầu chúc ñại hội gặp 
ñược Chúa và thành công. 
Có thể nói, ñại hội giáo lý 

toàn quốc lần này là khám 
phá lại căn tính của việc dạy 
giáo lý xoay quanh 3 trục 
chính là Lời Chúa, Đức tin và 
Giáo Hội: (1) huấn giáo là tác 
vụ Lời Chúa, (2) huấn giáo là 
giáo dục ñức tin, và (3) huấn 
giáo là hoạt ñộng của Giáo 
Hội. Từ ñó, khám phá lại bản 
chất – mục ñích – nhiệm vụ 
của việc dạy giáo lý, tìm kiếm 
một phương pháp hữu hiệu 
và tương thích, xác ñịnh vai 
trò và trách nhiệm của cộng 
ñoàn trong việc dạy giáo lý. 
Sợi chỉ ñỏ của Đại Hội là 
thống nhất tầm nhìn và sứ 
mạng của huấn giáo (vision & 
mission). 
Theo ñúng lịch trình, lễ khai 

mạc ñại hội khép lại lúc 8 giờ 30 
và ngay sau ñó là phần thuyết 
trình của Đức Tổng Giám mục 
Phêrô với ñề tài: Rao giảng Tin 
Mừng hôm nay và những thách 
thức của nó. 

�  HÀNH HƯƠNG VỀ BÊN MẸ, 
KỶ NIỆM 90 NĂM LEGIO 
MARIAE THẾ GIỚI 63 NĂM 
LEGIO MARIAE VIỆT NAM 

ược ñến viếng Đức Mẹ La 
Vang, Trung tâm Hành 

hương của Giáo hội Công giáo 
Việt Nam, nơi từng ñón tiếp nửa 
triệu người trong ngày bế mạc 
Năm Thánh 06.01.2011, ñó là 
ước mơ của nhiều người tín 
hữu. Sau nhiều lần dự tính, Hội 
ñồng quản trị Senatus Legio 
Mariae Việt Nam cùng với ñông 
ñảo các ñơn vị trực thuộc trên 
cả nước, ñã thống nhất tổ chức 
một chuyến hành hương về bên 
Mẹ La Vang từ ngày 08.08 ñến 
16.08.2011. Đoàn ñã quy tụ về 
Trung tâm Hành hương Thánh 
Mẫu toàn quốc La vang ñể tham 
dự thánh lễ kỷ niệm sinh nhật 
năm thứ 90, ngày thành lập hội 
Legio Mariae 07.09.1921; và 63 
năm Legio Mariae Việt Nam 
12.08.1948.    

Đường ñi, nhi ều kỷ niệm 

Đêm Thứ Hai 08.08: 
Tôi ñược may mắn ñi cùng với 

ñoàn Hội ñồng Senatus, chúng tôi 
chuẩn bị lên ñường vào lúc 21g30 
tối 08.08.2011. Cha Phó Linh 
Giám Hội ñồng Senatus Phê-rô 

Đ 
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Giu-se Ma-ri-a Hà Thiên Trúc ñích 
thân xuống sân thánh ñường ñể 
tiễn ñoàn, ngài gặp gỡ, trao ñổi, 
bắt tay từng người và chúc lành 
cho chuyến ñi ñược tốt ñẹp. 

Sau khi dâng lời nguyện xin 
bình an tại ñài Đức Mẹ và thánh 
Vinh Sơn, ñoàn khởi hành lúc 
22g00. Trên xe, mỗi người cầm 
một tràng chuỗi Mân Côi ñể làm 
bạn ñồng hành trong chuyến 
hành hương. Tổng số 08 ngày 
chúng tôi ñọc ñến 80 chuỗi cơ 
ñấy. Đọc kinh ñêm, có người vừa 
ñọc, vừa ngủ, vừa mơ, vừa 
ngáy... nhưng chắc chắn Đức Mẹ 
hiểu tấm lòng của chúng tôi. 

Thứ Ba 09.08: 
Có Mẹ ñồng hành, chúng tôi 

an tâm. Ban trưa ñoàn dùng cơm 
ở Đại Lãnh - Khánh Hòa sau ñó 
vượt Đèo Cả. Là một con ñèo 
hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất tại 
miền Trung Việt Nam, nằm tại 
ranh giới giữa tỉnh Phú Yên 
(huyện Đông Hòa) và Khánh Hòa 
(huyện Vạn Ninh), trên Quốc lộ 
1A. Đỉnh ñèo có cao ñộ 153 m 
vượt dãy núi Đại Lãnh có chiều 
dài tổng cộng 12 km trong ñó 09 
km thuộc ñịa phận Phú Yên và 03 
km thuộc ñịa phận Khánh Hòa. 
Đèo nằm giữa hai sườn núi Hảo 

Sơn (Hốc Ao) và núi Đá Bia 
(Thạch Bi Sơn) (1)… Đoàn chỉ 
nghỉ chân ở vài trạm ñể ñổ thêm 
xăng và ñến Quy Nhơn 18g giờ 
chiều hôm sau, thảnh thơi ăn 
cơm tối tại Nhà thờ chính tòa Quy 
Nhơn, sau ñó anh em ñược tự do 
ñi dạo phố và bờ biển gần ñấy. 

Sáng sớm hôm sau lúc 5g00, 
ñoàn chúng tôi cùng với với Cha 
Sở và cộng ñoàn giáo xứ Chính 
tòa dâng thánh lễ. Cảm ñộng biết 
bao khi ñọc lời kinh sau thánh lễ 
dâng thánh Kim Thông: “Khi xưa 
còn sống, ngài ñã làm gương cho 
những người chủ gia ñình và 
những ai giúp việc nhà Chúa,...  
Xin cho chúng con là con cháu, 
biết noi gương người, góp phần 
mở mang nước Chúa”. Sau thánh 
lễ, chúng tôi mới tìm nơi ăn sáng, 
rồi lên ñường, 13g ñoàn dùng 
cơm trưa tại Quảng Ngãi, sau ñó 
khởi hành ñến Đà Nẵng. 

Thứ Tư 10.08: 
Khoảng hơn 18 giờ, chúng tôi 

ñã có mặt ở Đà Nẵng, dọc theo 
ven biển Sơn Trà, chúng tôi 
hướng ñến tu viện các soeurs 
Phao-lô. Xe dừng chân nơi ñài 
Đức Mẹ Sao Biển, nơi ñang có 
ñông ñảo người ñang cầu 
nguyện. Chúng tôi cũng hòa vào 
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ñám ñông ñể dâng lên Đức Mẹ 
lời nguyện thành kính của ñoàn 
và của riêng mình. Đức Mẹ Sao 
Biển trước ñây trong khuôn viên 
tu viện, ñã hiển linh khi ñứng 
vững trong cơn bão Xangsane 
2006. Hiện nay lúc nào căn lều 
của Mẹ cũng ñầy hoa tươi, và 
chung quanh có vô số những 
bảng tạ ơn. Chúng tôi tiến vào 
nhà Dòng Phao-lô, khu vực nhà 
nghỉ dành cho các ñoàn hành 
hương. Chúng tôi tranh thủ, mau 
chóng nhận phòng, cất hành lý, 
và nhào xuống biển Đà Nẵng chỉ 
cách nơi ở vài chục mét ñể 
thưởng thức. Thế nhưng, trời ñã 
tối và nước biển lại quá lạnh, chỉ 
ñộ nửa tiếng chúng tôi ñã rủ nhau 
lên bờ, trở về chuẩn bị cơm tối, 
rồi ñi tản bộ dọc công viên trước 
nhà Dòng, nơi có ñặt ñài Đức Mẹ 
và tượng thánh cả Giu-se. Không 
quên ñọc kinh trước khi ñi ngủ. 

Thứ Năm 11.08: 
Khởi sự bằng thánh lễ chung 

với nhà Dòng lúc 6g15. Chúng tôi 
chụp ảnh lưu niệm với cha Phao-
lô Ma-ri-a Trần Quốc Việt OP, 
Linh giám Comitium Đà Nẵng, sau 
ñó ăn sáng rồi chào cảm ơn hai 
soeurs Bề Trên và quản lý. 
Khoảng hơn 12g chúng tôi ñến 
Huế, tại ñây chúng tôi ñã ñón cha 

P. Linh giám Senatus và cha Giu-
se Phạm An Ninh Linh giám Curia 
Gia Định. Đoàn ghé chợ Đông Ba 
ăn trưa, sau ñó thẳng tiến lên La 
Vang - Quảng Trị. 

Hạnh phúc ñược bên Mẹ  

Trung tâm hành hương La 
Vang ñây rồi, ñồng hồ chỉ 14g30. 
Còn sớm chán, chúng tôi cùng 
nhau tiến ñến Hồ Tĩnh Tâm nơi 
diễn ra Đại hội mừng kỷ niệm 90 
năm Legio hiện diện trên thế giới, 
63 năm Legio ñược khai sinh tại 
Việt Nam và khánh thành ñợt hai 
làm phép tượng ñài Đức Mẹ ở 
Hồ Tĩnh Tâm. Chúng tôi ñã dâng 
những lời kinh ñầu tiên tại linh ñịa, 
trước khi chuẩn bị sắp xếp hành 
lý, ổn ñịnh chỗ, và tắm rửa... 
Đúng 19g00, chúng tôi cùng với 

quý cha Linh giám dâng thánh lễ tại 
nguyện ñường Thánh Thể. Sau lễ, 
dùng cơm tối và thư giãn tự do và 
hẹn nhau 7g00 sáng hôm sau tập 
trung trước Hồ Tĩnh Tâm khai mạc 
chương trình ngày truyền thống 
Legio Mariae Việt Nam. 

Sau khi cơm tối xong, một số 
anh em chúng tôi ñến linh ñài 
Đức Mẹ, trước bàn thờ Đức Mẹ, 
chúng tôi tha thiết cầu khẩn: Xin 
Đức Mẹ phù hộ cho hội ñoàn 
Legio chúng con trong những 
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ngày sắp tới. Xin Mẹ cầu bầu 
cùng Chúa cho những ước 
nguyện chung và riêng mà ñoàn 
chúng con dâng lên Mẹ giờ ñây. 
Lúc này tôi nhận ñược ñiện thoại 
hỏi thăm và nhắn gửi của gia 
ñình. Tôi nghe ñược quanh ñó có 
người gọi ñiện thoại về cho người 
thân: “Tôi ñang ở trước ñài Mẹ 
ñây, khấn gì với Mẹ thì nói ñi....” 
Kế ñó, anh cẩn thận ñặt ñiện 
thoại di ñộng ñưới chân ñài ñể 
chuyển ñến Mẹ nữa. Có vẻ như 
câu chuyện hài thời kỹ thuật số, 
nhưng chứa ñựng sau ñó... thấp 
thoáng một niềm tin mạnh mẽ. 
Kết thúc kinh nguyện, lòng mọi 
người cảm thấy nhẹ bổng, vui 
tươi phấn khởi hẳn lên ñể trở về 
ngủ thật ngon giấc. 

Thứ Sáu 12.08: 
Chuông ngân vang trong ñêm 

ñánh thức mọi người dậy ñón 
chào một ngày mới, chúng tôi 
chuẩn bị và ñúng 7g00 chương 
trình mừng ngày Đại hội truyền 
thống của Legio bắt ñầu. Tham 
dự Đại hội có quý Lm. Gc. Lê Sỹ 
Hiền Quản nhiệm Trung tâm 
hành hương Thánh Mẫu toàn 
quốc La Vang; Lm. Phê-rô Giu-se 
Ma-ri-a Hà Thiên Trúc Phó Linh 
Giám Senatus; Lm. Giu-se Vũ 
Ngọc Ruẫn Linh giám Commitium 

Hà Nội; Lm. GBt. Lê Quang Quý 
Linh giám Regia Huế; Lm. Giu-se 
Nguyễn Văn Sỹ P. Linh giám 
Regia Nha Trang và 16 linh mục, 
02 soeurs Linh giám, Hội ñồng 
quản trị Senatus Việt Nam, 
Comitium và Curiae của 03 Giáo 
tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn.  

Giáo tỉnh Hà Nội: Lạng Sơn, 
Nam Hà, Bắc Ninh, Thái Bình, 
Hải Phòng, Hưng Hóa, Thanh 
Hóa, Vinh, Bùi Chu, Phát Diệm. 

Giáo tỉnh Huế: Quy Nhơn, Đà 
Nẵng, Kontum, Nha Trang, Cam 
Ranh, Ban Mê Thuột. 

Giáo tỉnh Sài Gòn: Sài Gòn 2 
và 3; Phú Cường, Vĩnh Long, Mỹ 
Tho, Bảo Lộc, Đà Lạt, Bà Rịa, 
Long Khánh; Biên Hòa, Gia 
Phương, Long Xuyên và các ñơn 
vị trực thuộc với tổng số hơn 
4.000 người tham dự.  

Khai m ạc Đại hội:  

Đúng 8g00 Anh Trưởng 
Senatus Việt Nam Đa-minh Đỗ 
Ngọc Phác tuyên bố khai mạc 
chương trình Đại hội mừng ngày 
truyền thống, trong bài thuyết 
trình anh ñã sơ lược vài nét về sự 
hình thành và phát triển của Legio 
Mariae trên thế giới và tại Việt 
Nam như sau: 
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Legio Mariae là một hội ñoàn 
của người Công giáo do Ông 
Frank Duff (07.06.1889 – 
07.11.1980) thành lập ñầu tiên tại 
Dublin Ireland năm 1921, ñược 
Giáo hội phê chuẩn, ñể hoạt ñộng 
theo tinh thần chiến ñấu của 
người lính, dưới sự chỉ huy của 
Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm 
Nguyên Tội ñể chống lại những gì 
là ác ñức, xấu xa (x. TB số & 5). 

Ngày nay, lực lượng Legio 
Mariae gồm trên 3 triệu Hội viên 
hoạt ñộng và khoảng 20 triệu Hội 
viên tán trợ, theo một hệ thống 
quản trị như sau: 
1. Hội Đồng Trung ương 

(Concilium Legionis), trụ sở ñặt 
tại nước Ái Nhĩ Lan. 

2. Hội Đồng Miền (Senatus), tại 
các quốc gia. 

3. Hội Đồng Tỉnh (Regia). 
4. Hội Đồng Giáo Phận (Comitium). 

5. Hội Đồng Hạt (Curia). 
6. Đơn vị hoặc một chi nhánh 

(Praesidium).  
Ngày 12.08.1948, ñơn vị Legio 

ñầu tiên “Đức Mẹ Lên Trời” của 
Việt Nam ñược thành lập ở nhà 
thờ Hàm Long thuộc Tổng Giáo 
phận Hà Nội do cha Giu-se Ma-ri-a 
Trịnh Như Khuê, chính xứ Hàm 

Long lúc ñó và sau này là Hồng Y 
tiên khởi VN, làm linh giám.  
Ở Giáo phận Sài Gòn, 

Praesidium ñầu tiên ñược thành 
lập ngày 27.06.1954 tại Dòng 
Chúa Cứu Thế Sài Gòn, sáu năm 
sau ngày 01.05.1960 Hội ñồng 
miền Sài Gòn ñược thành lập.  

Hiện nay, Legio Mariae ñã có 
mặt khắp 26 Giáo phận Việt Nam 
với số hội viên, hoạt ñộng và tán 
trợ, khoảng gần 100.000 người. 
“Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ ñâm ra một 
nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc 
lên một mầm non” (Is 11, 1). 

 Thực sự, một bông hoa tươi 
thắm ñã nở rộ ra từ tổ chức Legio 
Mariae. Bông hoa ñó là Tôi Tớ Chúa 
Frank Duff. Đấng sáng lập thánh 
thiện, gương mẫu ñã tận hiến cuộc 
ñời cho tổ chức Legio Mariae. Hiện 
nay, các Hội viên Legio Mariae cùng 
với toàn thể Giáo hội ñang tích cực 
cầu nguyện xin Chúa soi sáng, ñể 
Giáo hội nhận ra cuộc sống thánh 
thiện ñạo ñức của Tôi Tớ Chúa 
Frank Duff, hầu sớm tuyên thánh 
cho ngài. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Ma-
ri-a ñã ñem Legio Mariae ñến quê 
hương yêu dấu của chúng ta. 
“Halleluia” - “Hãy ngợi khen Chúa”. 

Sau ñó, ñại diện quý cha Linh 
giám ñã chia sẻ với Đại hội. Chủ 
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ñề của Đại hội là: “Linh mục và 
Legio Mariae”. Trước hết, cha 
Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn Linh giám 
Comitium Hà Nội phát biểu: 
“Legio Mariae là lực lượng hỗ trợ 
cho các linh mục nhất là ñối với 
các cha linh giám là cha xứ, riêng 
bản thân con ñang phụ trách 06 
giáo xứ với 14.000 giáo dân trải 
rộng qua nhiều ñịa bàn. Qua kinh 
nghiệm vài năm làm linh giám, 
nhận thấy rằng hoạt ñộng của 
Legio Mariae giúp ích cho con rất 
nhiều trong các công việc mục vụ 
tại giáo xứ. 

Hoàn cảnh ngoài Bắc có một 
số ñông các tín hữu nghỉ ñạo, các 
ñạo binh của Đức Mẹ ñã xung 
kích ñi trước len lỏi vào các phố, 
ngách ñể ñem Tin mừng cứu ñộ 
của Chúa Giê-su ñến cho người 
khác. Legio Mariae ñã tạo ñiều 
kiện và tạo công việc cho các cha 
xứ. Linh mục coi Legio và Legio 
coi linh mục: linh mục tạo công 
việc cho Legio và Legio tạo công 
việc cho linh mục, bởi vì công 
việc của linh mục là truyền giáo, 
là ñem Tin mừng ñến với muôn 
dân mà sức riêng mình không thể 
làm hết ñược, nên rất cần người 
cộng tác, hỗ trợ. Một trong số 
những người cộng tác ñó chính là 
ñạo binh Đức Mẹ Legio Mariae. 

Thiết nghĩ các cha, các soeurs 
linh giám cùng ñồng hành với 
Legio Mariae, ñể Tin mừng Chúa 
Giê-su sẽ ñến ñược với mọi 
người ngày ñêm ñang rất cần ơn 
của Chúa và của Mẹ”. 

Kế ñó, cha GBt. Lê Quang 
Quý, linh giám Regia Huế ñã chia 
sẻ: “Hôm nay chúng ta thật là vui, 
nhiều lý do ñể chúng mình vui: 
lần ñầu tiên chúng ta gặp gỡ khi 
có ñông ñủ các linh giám và phụ 
tá, 26 Giáo phận. Đây là một ơn 
lạ mà Mẹ ñã quy tụ chúng ta về 
nơi ñây. Lý do thứ hai là chúng ta 
dâng quà tặng ñến Mẹ La Vang 
nhân dịp 90 năm Legio Mariae 
Thế giới và 63 năm Legio Việt 
Nam, ñó là khuôn viên Hồ Tĩnh 
Tâm do công ñức của tất cả anh 
chị em Legio góp phần, ñể hôm 
nay ñây chúng ta có tượng ñài 
Mẹ Ban Ơn của hội ñoàn chúng 
ta. Lý do thứ ba chúng ta mừng 
ngày truyền thống hôm nay bên 
Mẹ bầu trời rất ñẹp, hoàn cảnh tốt 
ñẹp ñó là một ơn trọng”. 

Ngài nói tiếp: “Legio Mariae là 
một hội ñoàn trong Giáo hội rất là 
hữu ích, như chúng ta ñã nghe 
cha linh giám Comitium Hà Nội 
chia sẻ: ai hiểu ñược Legio, ai biết 
Legio và ai dùng Legio trong ñời 
mục vụ thì thấy rằng Legio rất cần 
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thiết. Anh chị em Legio là cánh tay 
nối dài của cha quản xứ, không có 
Legio Cha Sở bó tay. Ngược lại 
Legio cũng rất cần linh giám, hai 
bên rất cần nhau, vì vậy ñầu tiên 
là chúng ta phải thương nhau ñã, 
cha linh giám và các hội viên phải 
thương nhau thật lòng, gạt bỏ qua 
hết những gì rất là con người ñể 
chúng ta làm công việc của Chúa 
và của Mẹ. Bao giờ chúng ta còn 
có những ý riêng của mình thì bấy 
lâu chúng ta khó và rất là khó…” 

“Để xây dựng một Praesidium 
ñầu tiên, anh chị em nỗ lực ñi 
khuyên và mời gọi, nhưng cha linh 
giám không mặn mà cộng tác, thì 
chắc chắn Praesidium ñó không thể 
lên nổi, không phát triển nổi, không 
khai sinh nổi, không sống nổi. Cho 
nên cả hai bên ñều cần nhau, cần 
như thể cá cần nước vậy. Khi làm 
công tác trong giáo xứ, hay một môi 
trường nào ñó mà cha linh giám 
không biết ñến, không chúc lành 
cho thì công tác sớm muộn cũng sẽ 
èo uột và sẽ tàn ñi……” 

“Thế nên. Trong mỗi lần hội 
họp và cầu nguyện chúng ta cầu 
nguyện cho cha linh giám và cầu 
cho nhau, cầu nguyện cho mình 
ñể làm cho ý của Mẹ, công việc 
của Mẹ ñược thể hiện một cách 
tuyệt vời. Tôi mong ước cả tiểu 

ñội hãy hiệp nhất trong yêu 
thương với nhau làm một. Khi anh 
trưởng ñề ra, chúng ta ñều phải 
vâng nghe như lệnh của Mẹ vậy, 
vì anh Trưởng thừa lệnh của Mẹ 
giao công tác cho chúng ta, hãy 
vui lòng ñón nhận…”  

Cuối cùng ngài nhắn nhủ: 
“Chúng ta hãy xác tín sau 90 năm 
và 63 năm Legio có mặt trên thế 
giới và tại Việt Nam, chúng ta hợp 
tác với nhau giữa linh giám và 
Legio một cách tích cực hơn, 
nâng ñỡ nhau ñể có thể không 
phải làm cho mình vinh danh, 
không phải làm cho quyền lợi bản 
thân mình, mà chúng ta làm cho 
sáng danh Chúa và làm cho vui 
lòng Mẹ. Chúng ta hãy cầu 
nguyện cho nhau trong ngày gặp 
gỡ truyền thống này, xin Mẹ Ma-
ri-a chúc lành cho Legio Mariae 
VN chúng ta nói riêng và Legio 
thế giới ñi ñúng con ñường của 
Mẹ qua Thủ Bản, ñể chúng ta 
luôn luôn làm công việc của mình 
mà anh chị em ñã thề hứa ñứng 
dưới lá cờ của Mẹ, luôn sẵn sàng 
xông pha, hy sinh, ñi bước trước 
trong mọi công tác ở tại môi 
trường giáo xứ, giáo hạt, Giáo 
phận của chúng ta”. 

Cuối cùng cha P. Linh giám 
Senatus Pr.G.M. Hà Thiên Trúc 
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chia sẻ: “Hiện nay, tại nhiều nơi có 
xứ ñạo xin thành lập Legio nhưng 
chưa ñược phép, hoặc là có Legio 
rồi nhưng không có linh giám. 
Qua ñó cho thấy cần phải ñào tạo 
các linh mục ñể các ngài trở thành 
linh giám. Một cơ duyên ñã ñến 
với con, khi ñược 30 tuổi con xin 
ñi tu. Cha sở con ñang làm linh 
giám Curia Tân Định ñã ñưa con 
vào ngay Legio, sau buổi ñầu sinh 
hoạt thì ñến hôm sau ngài ñã nhờ 
và chỉ ñịnh con làm thư ký 
Praesidium dẫu rằng con chưa 
phải là hội viên chính thức. Mẹ 
Ma-ri-a là Mẹ của các linh mục, và 
chính ñây là ñạo binh của Đức Mẹ 
thì chắc chắn Mẹ rất muốn linh 
mục con của Mẹ làm linh giám ñể 
dẫn dắt cho ñạo binh của Mẹ….” 

“Vì thế, ñời sống chủng sinh có 
kết hợp với Legio và sống tinh 
thần ấy, thì chắc chắn sau khi làm 
linh mục sẽ trở thành linh giám rất 
tốt cho Legio, ñiển hình như cha 
Giu-se Phạm An Ninh với 43 năm 
làm linh mục, thì ngài ñã gắn bó và 
linh giám cho Legio 42 năm trời”. 

Để kết thúc ngài khuyên: “Legio 
Mariae hãy ñóng góp những ơn gọi 
cho linh mục và muốn linh mục 
phục vụ cho legio chúng ta hãy chú 
tâm cầu nguyện cho ơn gọi, ñào 
tạo cho ơn gọi. Những nơi ñã có 

linh mục mà vì nhiều lý do chưa 
muốn thành lập Legio, hoặc ñã có 
Legio rồi mà chưa muốn trở thành 
Linh giám, thì chúng ta hãy nại ñến 
Mẹ Ma-ri-a bởi vì ñây là công việc 
của Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ ra tay. 
Phần chúng ta hãy cầu nguyện và 
khiêm tốn trước sự lãnh ñạo của 
các ngài…” 

Sau cùng, ngài xin cộng ñoàn 
cùng với ngài “dâng sự phát triển 
của Legio Mariae VN và thế giới 
nhân 90 và 63 năm lên Chúa và 
Mẹ ñể các Ngài ban nhiều ơn cho 
tất cả chúng ta; cách riêng cho tất 
cả các anh chị em Ủy viên, hội 
viên hoạt ñộng và tán trợ và các 
vị linh giám”.  

Thánh L ễ Tạ Ơn: 

Đúng 10g thánh lễ ñồng tế 
mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên Trời, chủ tế là cha Gc. 
Lê Sĩ Hiền, Quản nhiệm Trung 
tâm hành hương Thánh mẫu 
toàn quốc La Vang, cùng ñồng tế 
với ngài có 20 quý cha Linh giám. 

(x. bài giảng thánh lễ trang 22)  
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 mặc 
dù bầu trời La Vang nóng bức 
nhiệt ñộ cận kề 400C - 410C, 
nhưng bên Mẹ nhân hiền, mỗi 
người như thoát hết nhọc nhằn, 
chìm ngập trong tình thương và 
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ngất ngây hạnh phúc, lòng mọi 
người thơ thới hân hoan tham 
dự bữa ăn trưa và nghỉ ngơi, ñể 
rồi ban chiều lúc 13g00 với kinh 
Catena, anh chị Legio của cả 
nước lại có chương trình giao 
lưu, sinh hoạt văn nghệ. Trước 
khi bế mạc Đại hội, anh Giu-se 
Đinh Văn Châu thuộc Comitium 
Bà Rịa có bài thơ MỪNG 
LEGIO MARIAE 90 TUỔI ñể 
chia sẻ với Đại hội: 
Ái Nhĩ Lan Công giáo 

Có giáo hữu nhiệt thành 
Tên gọi Ngài Phan Đức 

Được Thánh Thần linh ứng  
Thánh Mẫu học uyên minh 
Thánh Mong – Pho truyền lại 

Ông khao khát mãnh liệt 
Chia sẻ sự hiểu biết 
Cho nhiều người cùng thông 
Biết tôn sùng Đức Mẹ 
Đấng Vô Nhiễm vẹn tuyền 

Hiểu mầu nhiệm Giáng Sinh 
Chương trình của Thiên Chúa 

Có Mẹ Đấng ñồng công 
Luôn hộ phù con cái 
Nhờ Ơn Chúa soi sáng 

Ông sáng lập Legio (Mariae) 
Trên ñất bước của mình 

Ái Nhĩ Lan năm ấy (1921) 

90 năm vun trồng 
Trên khắp miền trái ñất 
Nay ñang mùa thu hoạch 

Đoàn quân binh dũng mạnh 
Dưới cờ Mẹ chỉ huy 

Sẵn sàng ra chiến trận 
Diệt tan lũ ác thần 
Giúp nhiều người thoát khỏi 

Nanh vuốt của Sa-tan 
Hưởng ơn Chúa cứu ñộ 

Trên cõi phúc trường sinh. 

Niềm vui ñược nối dài  

Đến lúc phải giã từ La Vang, 
chúng tôi thu dọn hành lý và quay 
trở lại về Huế. Chúng tôi tập kết 
dừng chân nghỉ ñêm ở Dòng 
Chúa Cứu Thế lúc 18g00, sau ñó 
dùng cơm tối ngay và nghỉ tự do, 
Ở Huế có quá nhiều ñiểm dừng 
tham quan, nhưng vì thời gian 
không cho phép, nên chúng tôi 
không thể ñi hết ñược, mà chỉ 
thăm một vài nơi dọc bờ sông 
Hương thơ mộng và ngắm cầu 
Tràng Tiền, Đây cũng là cơ hội 
thưởng thức những món ăn ñặc 
trưng của Huế:  bánh bột lọc, 
bánh nậm, chạo-chả tôm và bánh 
khoái ... Có lẽ nhớ mãi sẽ là ớt. 

Thứ Bảy 13.08: 
Giật mình dậy khoảng 04 giờ, 

chúng tôi lên ñường ñi Kontum 
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sớm vì ñường ñi lần này khá xa. 
Chúng tôi ñã ñi qua ñèo Hải Vân và 
ñường mòn Hồ Chí Minh ñể có dịp 
ngắm xem cảnh ñẹp quê hương. 
Nhiều người thấy khá lý thú khi 
ñược nhìn ngắm quang cảnh thay 
ñổi liên tục. Bên núi cao, bên biển 
dài, những ñoạn ñường quanh co 
hình con rắn, và những khúc cua 
khuỷu tay hồi hộp với những người 
yếu tim. Kontum từ lúc nào ñã hiện 
ra trước mặt chúng tôi. Chúng tôi 
dừng chân tại ñây lúc 18g00 chiều 
tại Khách sạn Tây Nguyên và Bắc 
Hương ñể nghỉ ñêm.  

Chúa Nhật 14.08: 

Sáng sớm hôm sau lúc 5g15, 
chúng tôi tham dự thánh lễ Chúa 
Nhật XX thường niên với cộng 
ñoàn giáo xứ Phương Nghĩa. 
Sau ñó chúng tôi dùng ñiểm tâm 
và lên xe ñi viếng Đức Mẹ Măng 
Đen. Tượng ñài Đức Mẹ Măng 
Đen, cách thị xã Kontum 52km về 
hướng ñông bắc, và cách thành 
Phố Pleiku 100km. Địa ñiểm 
Măng Đen nằm trong huyện Kon 
Plông của tỉnh Kontum, nên 
người ta cũng gọi là Đức Mẹ Kon 
Plông. Tôi ngồi sau xe nên dọc 
ñường tha hồ mà ngắm cảnh 
chung quanh. Tây nguyên bạt 
ngàn màu xanh. Màu xanh của 

trời sâu hun hút, màu xanh mướt 
của cây công nghiệp cao su, chè, 
cà phê… và màu xanh của rừng. 
Măng Đen vẫn còn giữ ñược vẻ 
ñẹp hoang sơ hiếm có với phong 
cảnh núi rừng, hồ, thác... Nằm ở 
ñộ cao 1.100 - 1.400m so với mặt 
biển, giữa ngút ngàn thông và ở 
ñây ñược coi như là "Đà Lạt của 
Kon Tum". Măng Đen theo tiếng 
bà con dân tộc M"Nâm nơi ñây 
có nghĩa là chỗ ñất bằng phẳng 
("măng" là bãi bằng, ñất bằng; 
"ñeng" - chứ không phải "ñen" - là 
chỗ ở!). Trên bình nguyên Măng 
Đen có nhiều "toong" (hồ) như 
toong Đăm, toong Ki, toong 
Lung..., nhiều "cơi" (thác) như 
Tram, Pa Sĩ, Đăk Ke... tung bọt 
trắng xóa giữa núi rừng trầm mặc 
khiến Măng Đen càng thêm thơ 
mộng và huyền hoặc. 

Trong ñầu tôi thoáng nghĩ rừng 
ở ñâu? Nghe người ta nói Tây 
Nguyên rừng nhiều lắm mà. 
Phóng zom cực ñại về phía xa 
xa, thấy nhấp nhô những cánh 
rừng xanh mờ mờ quện trong 
màu khói ñất bàng bạc. Tôi tự hỏi 
ñó có phải là rừng không, hay 
cũng chỉ giống như hai bên 
ñường chỉ là màu xanh của cây 
công nghiệp. Chợt ngược chiều 
ba chiếc xe tải loại 18 bánh, chất 



TÀI LIỆU HỌC TẬP LEGIO MARIAE 06, 09 - 2011 

 

63 

ñầy gỗ, rù rì chạy qua. Theo phản 
xạ tự nhiên tôi quay lại nhìn và 
nhận ñịnh: rừng ở trên xe ñấy! 
những chiếc xe tải hạng nặng 
ñang chở rừng ra khỏi Tây 
Nguyên. Tây nguyên ñang nghèo 
ñi mà người ta không biết, người 
ta cứ tưởng mấy thứ cây công 
nghiệp kia làm cho người ta giàu, 
và ngày càng giàu. Nhưng  người 
ta không nghĩ mai kia con cháu 
mình sẽ thừa hưởng một cao 
nguyên sỏi ñá. B�i m�t r�ng 
Tây Nguyên còn l �i gì? 
Đoàn chúng tôi ñến Măng Đen 

khoảng hơn 11g00 trưa, thấy Mẹ 
rồi, tôi như khựng lại không còn 
miên man về chung quanh nữa. 
Lần ñầu tiên, tôi nhìn thấy một pho 
tượng Đức Mẹ không nguy nga, 
tráng lệ như tôi tưởng tượng, rất 
cũ kĩ, bình thường hơn cả bình 
thường, nhưng lại rất thánh 
thiêng. Đức Mẹ với gương mặt 
không ñẹp, và vẻ xấu xí thể hiện 
nổi bật nhất nơi hai bàn tay cụt. 

Theo tư liệu của Tòa Giám 
Mục, một tượng ñài thô sơ, vững 
chắc, không mái che, ñã ñược 
xây dựng trên một triền núi tại 
Măng Đen vào mùa Vọng năm 
1971. Đứng trên tượng ñài là một 
pho tượng Đức Mẹ Fatima có 
tràng hạt giăng trên hai bàn tay. 

Vào dịp lễ Thánh Gia Thất sau 
Noen năm ấy, Đức Cha Phao-lô 
Seitz Kim, Giám Mục Kontum, ñã 
tới cử hành thánh lễ tại ñây. Năm 
1974 chiến sự ñã biến vùng ñồi 
núi này thành chốn hoang tàn, rất 
ít thấy bóng người lai vãng. Pho 
tượng vẫn ñứng cô ñơn trên 
tượng ñài giữa cánh rừng hoang 
vắng. Điều ñáng nói là pho tượng, 
vẫn nguyên vẹn, ñã ñược phát 
hiện lần ñầu tiên vào năm 1983 
bởi một ñôi vợ chồng tôn giáo 
bạn, nhưng họ chưa quan tâm 
nhiều và chưa có sự ứng xử cụ 
thể nào ñối với pho tượng. 

Quá trình hình thành 
Trung tâm hành h ương:  

Theo linh mục Gio-a-kim 
Nguyễn Hoàng Sơn, Cha Sở nhà 
thờ giáo xứ Phương Quý kiêm 
Trưởng Ban Truyền thông Giáo 
phận Kontum (xã Vĩnh Quang, 
Tx. Kontum, Tel: 060 861.933) kể 
lại nhân chuyến viếng Đức Mẹ 
Măng Đen, trong chương trình 
nghiên cứu nguồn gốc và sử tích 
về tượng Đức Mẹ khuyết tật hôm 
30.06.2011. Ngài ñã ñến thăm 
một số anh chị em ñang phục vụ 
tại tượng ñài, hằng ngày họ lo 
quét dọn vệ sinh, cắm hoa, hiệp 
thông cầu nguyện cho các ñoàn 
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hành hương ngày càng ñông 
ñang về bên Mẹ. 

Sau một lúc hỏi thăm về gốc 
tích, ngài tìm ñến nhà anh Bằng và 
chị Hương, là hai nhân chứng ñầu 
tiên về sự kiện tìm thấy tượng Đức 
Mẹ khuyết tật. “Tôi muốn tìm tận 
nơi về sự thật các hiện tượng cũng 
như việc ñầu tiên tìm thấy tượng 
Mẹ, ñồng thời ai ñã tiến hành ñắp 
lại ñầu và hai bàn tay tượng Mẹ bị 
ñập phá,…?” – Ngài nói. 

“Từ năm 2005, tượng Đức Mẹ 
ñược nhiều người quan tâm hơn 
và qua tin ñồn rỉ tai giữa các tín 
hữu cũng như lương dân, người ta 
tuôn ñến xin ơn Đức Mẹ ngày một 
ñông hơn. Cho tới nay, không ai có 
thể ñếm hết ñược lượng người lũ 
lượt, kéo dài âm thầm và bền bỉ 
ñến với Mẹ”. Ngài cho biết thêm. 

Qua việc gặp gỡ trao ñổi với 
hai nhân chứng ñầu tiên ấy, ngài 
ñã dần dần tổng hợp ñược các 
sự kiện và phần nào biết rõ hơn 

gốc tích về tượng Đức Mẹ Măng 
Đen, ñây là một pho tượng quý.  
Trong những thập niên 80 của 
thế kỷ trước, vợ chồng anh Bằng, 
chị Hương vào ñây lập nghiệp; 
Tượng  Đức Mẹ còn nguyên, bị 
rêu phong, ñứng trên ñồi trọc, 
nên ai cũng thấy nhưng không 
quan tâm. Theo anh Bằng và chị 
Hương cho biết, người ta gọi ñồi 
ñó là Đồi Đức Mẹ. Khi người ta thi 
công làm ñường ñi qua vị trí 
tượng, anh chị yêu cầu họ cố 
gắng tránh, ñừng làm hư tượng 
của Mẹ và họ ñã làm theo. 

Nhưng về sau, có người tìm 
thông nhựa ñập tượng Mẹ: tượng 
bị  lủng ngực, ñầu bị bể, hai tay bị 
gãy. Đầu và hai tay của Tượng 
Mẹ ñược anh Hoàng là người 
Công giáo ñang làm công khai 
thác ñá cho gia ñình anh chị ñã 
làm lại. Anh Hoàng khi về quê và 
biết ñược hai tay Tượng Mẹ 
bị gãy bể một lần nữa, nên ñã 
làm lại rất ñẹp, nhưng chưa gắn 
hai bàn tay vào tượng. Hôm 
30.06.2011 vợ chồng anh chị 
Thuận chuyển trao lại cho Tòa 
Giám mục qua cha Nguyễn 
Hoàng Sơn. Anh chị thường 
xuyên ñi qua chỗ tượng ñài Mẹ, 
vì nằm trên trục ñường ñi làm 
hàng ngày của gia ñình anh chị. 
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Với gốc tích ban ñầu tìm thấy 
ñược, chắc chắn việc nghiên cứu 
còn ñi sâu xa hơn nhiều vấn ñề 
còn in vết ñể lại nhiều dư âm tốt 
lành của tượng Đức Mẹ Măng 
Đen mà sau này, thông tin chính 
thức sẽ ñược phổ biến cách công 
khai rộng rãi và ñầy ñủ hơn. 
Được biết, ngày 28.12.2006 

Đức Cha Mi-ca-e Hoàng Đức 
Oanh, cùng một số linh mục, tu sĩ 
ñến kính viếng Đức Mẹ Măng Đen 
lần ñầu tiên. Và ngày 09.12.2007, 
lần ñầu tiên Đức Giám Mục Giáo 
Phận cùng các linh mục, tu sĩ, và 
hơn 2.000 thường dân (cả giáo lẫn 
lương, cả Kinh lẫn Thuợng) ñã 
dâng thánh lễ long trọng kính Đức 
Mẹ tại ñây. Tòa Giám Mục Kon 
Tum ñã chính thức chọn ñịa ñiểm 
ñặt tượng Đức Mẹ này làm ñịa 
ñiểm hành hương kính viếng Đức 
Mẹ của Giáo Phận Kontum, và 
ñịnh ngày 09.12 hàng năm, ngay 
sau ngày Lễ Mừng Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội 08.12, làm 
ngày hành hương chính thức cho 
toàn Giáo phận Kontum (2). 

Cuối cùng, mấy lời huấn từ 
ngắn gọn của Đức Cha Mi-ca-e 
Hoàng Đức Oanh, Giám mục 
Giáo phận Kontum, ñược ghi lại 
trong bản tin về cuộc hành hương 
của phái ñoàn Liên Hiệp Các Bề 

Trên Thượng Cấp Việt Nam hôm 
29.03.2007, có thể coi như sự 
xác ñịnh mục ñích và ý nghĩa của 
trung tâm hành hương mà ngài 
muốn lập tại ñây: “Hãy cầu 
nguyện với Mẹ, nhất là xin Mẹ 
ñược ơn sai ñi ñến với mọi người 
chung quanh mình, nhất là anh 
chị em dân tộc bằng ñời sống yêu 
thương phục vụ như Thư Chung 
(2006) của HĐGMVN mời gọi”. 

Xin ñược tóm tắt ñặc ñiểm linh 
ñạo ñặc biệt sâu sắc của Trung Tâm 
Hành Hương Măng Đen như sau: 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay 
thể hiện cách cụ thể và ñầy ấn 
tuợng sự thông dự của Đức Ma-ri-
a, người Nữ Tỳ Khiêm Hạ và Đau 
Khổ của Thiên Chúa, vào mầu 
nhiệm tự hủy tự hạ tột ñộ của Đức 
Ki-tô, người Tôi Tớ Đau Khổ của 
Đức Chúa nơi Thập Giá; 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay 
biểu lộ cách thiết thực và hữu hiệu 
sự ñồng cảm sâu sắc của Đức Ma-
ri-a với những người ñang mang 
trên thân xác và trong tâm hồn 
mình dấu vết sự tự hủy tự hạ ấy 
của Chúa Cứu Thế nơi Thập Giá; 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay 
gửi ñi một sứ ñiệp thống thiết mời 
gọi mọi khách hành hương hãy 
cùng với Đức Ma-ri-a quan tâm tới 
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họ, cầu nguyện cho họ và dấn 
thân làm một cái gì ñó cho họ như 
một sự hiệp thông và chia sẻ: chia 
sẻ tình người và tình Chúa. Lm. 
Gio-a-kim Nguyễn Hoàng Sơn, 
khi trao cho Đức Giám Mục và 
Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận 
Kontum bàn tay và ngón tay trỏ bị 
gãy của tượng Đức Mẹ Măng 
Đen, ñã thầm nghĩ: “Có lẽ Mẹ 
bảo: bàn tay của Mẹ, ngón tay trỏ 
của Mẹ nay giao lại cho các con, 
nhờ các con xoa dịu những vết 
thương lòng, những con người 
gặp cảnh ngộ ñau khổ. Các con 
tiếp nối bàn tay của Mẹ”. 

Đó chính là cùng với Đức Ma-ri-a 
thực hiện công cuộc Phúc Âm hóa, 
loan báo Tin Mừng cứu ñộ cho muôn 
dân, khởi ñi từ ñồi núi Măng Đen xa 
xôi, hẻo lánh, và từ cánh ñồng truyền 
giáo Tây Nguyên bao la… (3) 

Nhìn ngắm Mẹ, không khỏi xót 
xa vì ñôi bàn tay Mẹ ñã cụt mất 
rồi và theo dòng chảy của nỗi 
niềm tôi lại miên man suy nghĩ: 
những chiếc ghế ñá ghi lời tạ ơn 
rất nhiều, những tấm bia cũng rất 
nhiều… nhưng bấy nhiêu thì 
thấm vào ñâu so với tình thương 
bao la ñại ngàn của Mẹ. Vậy mà 
con người thế gian chúng con cứ 
cố làm ñể so bì với tình Mẹ, mà 
không biết rằng, Mẹ muốn chính 

bản thân mỗi con người trong 
chúng con hãy trở nên những 
tấm bia, những ghế ñá khắc lên 
ñó lời chứng cho tình thương của 
Mẹ, của Chúa Giê-su con Mẹ 
giữa trần gian. 

12g trưa, ngày dần bước sang 
về chiều, Anh Trưởng Senatus 
cùng với ñoàn con Legio của Mẹ 
cất cao bản kinh Tessera với âm 
thanh du dương, tạo ra một bản 
nhạc muôn cung, muôn ñiệu giữa 
ñại ngàn, bắt ñầu cho một giờ kinh 
chiều giữa rừng núi. Và chúng tôi 
lại phải tạm biệt Mẹ ñể về với cuộc 
sống bon chen của thế gian. Xin 
ñược mượn lời thơ bé mọn dưới 
ñây ñể hòa thêm vào khúc dạo 
ñầu của bản nhạc kinh chiều: 

Lối về mẹ quanh co ñồi núi 
Sớm mai sương giăng mắc lưng ñồi 
Trải chân trời màn nhung xanh thẳm 

Tuyệt tác Người suy ngẫm khôn vơi 
Măng ñen ñó mẹ mãi chờ ñợi 
Kẻ khốn cùng bất hạnh muôn nơi 

Hình hài Mẹ chia san thống khổ 
Vì gánh mang chung nỗi tội ñời 

Các con ơi ñến mau với Mẹ 
Mẹ yêu thương ấp ủ ru hời! 
Nhuốm sầu bi Mẹ như nhắn nhủ 

Mở rộng tay hỡi bốn phương trời 
Tim rộng mở, yêu thương rộng mở 
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Với Mẹ ñây kết nối vòng ñời. 
(An-na Tê-rê-sa Thùy Linh gx. 
Hiển Linh – Curiae Gia Định) 

Hai chiếc xe của ñoàn lại ì ạch 
ñưa chúng tôi xa dần rừng núi 
Măng Đen ñi về Ban Mê Thuột, 
ñoàn chúng tôi dừng chân ở nhà 
khách giáo xứ Chính tòa Thánh 
Tâm lúc 20g.00. Cha Ant. Trương 
Trọng Tài Linh giám Comitium 
Ban Mê Thuột và anh G. Cao 
Thanh Xuân, G. Trần Văn Thành 
và quý anh chị trong ban quản trị 
ñón tiếp ñoàn với tâm tình hết 
lòng quý mến và trịnh trọng với 
bũa cơm tối thịnh soạn.  

Thứ Hai 15.08: 
Sáng hôm sau, chúng tôi dâng 

thánh lễ trọng thể mừng kính Đức 
Mẹ Hồn Xác Lên Trời với cộng 
ñoàn giáo xứ, sau ñó ñi tham quan 
Thác khói Draysap cách Buôn Mê 
Thuột khoảng 30km. Thác nằm 
trong cụm thác Gia Long, Draysap, 
Draynu, Trinh nữ. Theo tiếng Ê-Đê, 
Dray sap là Thác Sương Mù - Fall 
of Mist.  Theo quan sát, dòng nước 
chảy mạnh rơi  xuống  mặt nước  
bên dưới  làm nước ñầy không khí, 
tạo ra một ñám  mây hơi sương mù 
khắp thác. Tiếng ñộng nước 
rơi nghe ñược suốt năm từ nơi xa. 
Ban chiều khoảng hơn 14g00, 

ñoàn chúng tôi ñi viếng Đồi Đức Mẹ 
Giang Sơn cách Tp. Buôn Ma 
Thuột 30km về phía ñông nam theo 
QL 27 ñường ñi Đà Lạt. Đây là 
Trung Tâm Hành Hương nổi tiếng 
thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột. 

Qua khỏi ñèo Giang Sơn, 
chúng tôi ñến nơi thấy cánh ñồng 
lúa bao la, bát ngát hiện ra. Thật 
không ngờ nơi vùng ñất cao 
nguyên này lại có cánh ñồng lúa 
mênh mông ñến thế. Dòng Krông 
Ana hiền hòa uốn lượn thoắt ẩn, 
thoắt hiện. Hương vị trong lành 
hòa quyện giữa ñất trời cùng làn 
sóng lúa dập dờn ñang thì con 
gái. Tất cả tạo nên một vùng quê 
an bình, thánh thiện. 
Được biết, tượng ñài Đức Mẹ 

ñược linh mục Giu-se Nguyễn 
Hữu Nghị khởi công năm 1961. 
Sau hai năm xây dựng, cha chính 
GBt. Trần Thanh Ngoạn chủ sự 
làm phép và long trọng tổ chức lễ 
khánh thành trong 03 ngày (từ 
ngày 13 ñến 15.08.1963), có rất 
ñông giáo dân về tham dự. 

Tượng Đức Mẹ cao 6m32 do 
ñiêu khắc gia Đinh Văn Lượng 
thuộc giáo xứ Phát diệm Phú 
nhuận, Giáo phận Sài Gòn ñảm 
trách, nét mặt Mẹ hiền từ nhân 
hậu, trên ñầu Đức Mẹ mang triều 
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thiên 12 ngôi sao. Tượng ñài xây 
dựng trên ñồi ñá xếp tự nhiên ở 
ñộ cao 823m so với mặt biển. 
Đường từ quốc lộ lên ñến tượng 
ñài dốc ñứng, rộng hơn 3m, dài 
khoảng 1,5km, lát ñá hộc. Dọc 
bên ñường có sẵn ghế ñá ñể 
khách hành hương nghỉ chân. 

Vào năm 2000, cha Phê-rô Bùi 
Văn Thục cho trùng tu, tôn tạo lại 
bệ tượng Đức Mẹ bằng ñá hoa 
cương, mở rộng mặt bằng, gia cố 
bờ tường chung quanh lễ ñài, xây 
dựng bốn gian nhà và hai phòng 
cơm dành cho khách hành hương. 
Tháng 11.2002, xây dựng nhà Bát 
Phúc và hoàn thành công trình 
trùng tu vào ngày 31.12.2002. 

Sau khi leo lên ñồi Mẹ, dành vài 
phút ñể nghỉ hơi, Anh Trưởng 
Senatus và cả ñoàn cùng cất cao 
rao lời kinh Tessera chúc khen Mẹ. 
Sau ñó anh em ñã chụp hình lưu 
niệm và khấn xin Mẹ những ý 
nguyện riêng. Được biết thêm, vào 
các ngày mồng 03 Tết Nguyên 
Đán, 15.08 hàng năm và các ngày 
thứ Bảy ñầu tháng, có rất ñông 
khách hành hương từ khắp nơi về 
dự Thánh lễ ñể tôn vinh Mẹ. 

Buổi chiều, lúc 17g00 ñoàn 
chúng tôi ñến thăm giáo xứ Tân 
Hòa ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư 

Kuin, Tỉnh Đăk Lăk. Lúc này, bầu 
trời ñổ mưa nặng hạt. Đích thân 
ông P. Chủ tịch HĐMV giáo xứ 
Tân Hòa lái xe riêng ñưa ñón từng 
người trong ñoàn về nhà Anh 
Hoàng Sỹ Chính, Trưởng Curiae 
Vinh Hòa. Tại ñây, chúng tôi ñã 
ñược Cha Sở Giu-se Phùng Quốc 
Hiếu, quý vị ñại diện HĐMV giáo 
xứ và quý anh chị Legio ñón tiếp 
rất thân tình trịnh trọng. Trong buổi 
tiếp ñón chào mừng, Curiae Vinh 
Hòa ñã gửi ñến ñoàn Senatus với 
những tiết mục ca múa do các em 
thiếu nhi ñảm trách làm cho bầu 
không khí buổi giao lưu thêm 
ñượm ắp tình thương mến. 

Đáp lại, thay mặt ñoàn chị Ma-
ri-a Đỗ Xuân Chi Mai, thông tín 
viên trong Ban thường trực và 
một số chị em cất cao những bài 
ca sinh hoạt ñể góp phần tươi 
vui hơn, sôi ñộng hơn cho tất cả 
mọi người. Sau ñó, ñoàn dùng 
bữa ăn tối rất thịnh soạn cùng 
với ñơn vị chủ nhà. Kết thúc buổi 
gặp gỡ, anh Trưởng Senatus ñã 
thay mặt ñoàn có lời cảm ơn 
Ban quản trị Curiae Vinh Hòa và 
trân trọng tặng một món quà nho 
nhỏ ñến các em thiếu nhi. Mọi 
người chào nhau ra về ñầy ắp 
trong yêu thương, quý mến và 
hẹn ngày tái ngộ. 
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Thứ Ba 16.08: 
Lúc 5g00 sáng, ñoàn ñã dâng 

thánh lễ cùng với cộng ñoàn giáo 
xứ Chính tòa Thánh Tâm. Sau ñó, 
anh chị em dùng ñiểm tâm sáng và 
ghé tham quan nhà thờ gỗ Tòa 
Giám Mục Ban Mê Thuột. Tại ñây, 
chúng tôi ñã ñược chính Đức Giám 
Mục Giáo phận ñón tiếp rất trịnh 
trọng và thân tình, ngài ñã chia sẻ 
với ñoàn là: anh em hay gia tăng 
học hỏi và thực hành nghiêm túc 
tinh thần Thủ Bản ñã ñề ra, nhất là 
trong việc ñi thăm viếng và trao quà 
bác ái. Và ñoàn cũng không quên 
viếng mộ Đức cố Giám mục Giu-se 
Nguyễn Tích Đức ñể cầu nguyện 
cho ngài. Cuối cùng, ñoàn chúng tôi 
lại lên ñường trở về Sài Gòn lúc 
10g.00. Trên ñường ñi ñến cây số 
20, có một sự cố nhỏ xảy ra cho 01 
xe của ñoàn chúng tôi, nhưng tạ ơn 
ơn Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức 
Mẹ và Tôi Tớ Chúa Phan Đức, 
toàn ñoàn vượt qua cuộc hành trình 
dài trong bình an và mọi người trở 
về nhà bằng yên tư bề,  ñoàn về 
ñến sân nhà thờ Thị Nghè lúc 2g00 
sáng. Ghi ơn Ban quản trị Hội ñồng 
Senatus ñã cho chúng tôi một 
chuyến ñi bổ ích và thú vị. Mọi 
người tuy mệt, nhưng ñều rất phấn 

khởi. Ước mong, Hội ñồng Quản trị 
Senatus có thể lại tổ chức những 
chuyến hành hương thế này cho 
ñông ñảo người hơn ñược ñược 
tham dự. 

Ban Thông Tín Viên 
HĐQT.Senatus. 

 
Tài liệu tham khảo: 
(1) x. Phan Xuân Hòa. Việt Nam Gấm 
Vóc. Sài Gòn: Institut de L'Asie du 
Sud-Est: 1960. trang 113. 

(2) x. Tư liệu do Tòa GM Kontum cung 
cấp, cho biết: Lm Gio-a-kim Nguyễn 
Hoàng Sơn ñã “tìm ñược một phần bàn 
tay và một phần ñốt tay trỏ của tượng 
Mẹ” ngày 28-12-2006, hiện ñang ñược 
cất giữ tại Tòa Giám Mục Kontum. Có 
thể suy diễn ra rằng pho tượng ñã mất 
ñầu và hai bàn tay trong thời gian giữa 
năm 1983 và 1987. Không ai biết chính 
xác do ñâu và lúc nào. Pho tượng ñược 
phục chế năm 1987, nhưng sau ñó hai 
bàn tay bị gãy, rơi xuống ñất – do ñâu 
và lúc nào thì không ai biết. 

http://gpkontum.wordpress.com/201
1/06/30/v%E1%BB%81-ben-
m%E1%BA%B9-mang-daen-v/ 
(3) x. Đức Mẹ Măng Đen - Với Quyền Năng 
Của Hai Bàn Tay Cụt Lm Phi Khanh 
Vương Đình Khởi, ofm . 
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“Xin ñöøng giöõ toâi laïi. Thieân Chuùa ñaõ cho chuyeán ñi cuûa toâi thaønh 

coâng, xin cho toâi ñi, ñeå toâi trôû veà vôùi chuû cuûa toâi”  (St 24, 56). 

OREMUS PRO DEFUNCTIS 

Giôø cuoái cuøng cuûa ñôøi chieán ñaáu ñaõ ñieåm, ngöôøi Legio cheát 

caùch hieân ngang. Cho ñeán giôø, anh ñaõ beàn vöõng phuïc vuï Legio. 

Ñôøi ñôøi anh laø ngöôøi Legio, chính Legio laø theå chaát, laø khuoân 

ñuùc neân ñôøi soáng vónh cöûu cho anh ” (TB 17, 186). 
Trong niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô Phục sinh, xin anh chị 

em hiệp thông cầu nguyện cho quý hội viên Legio Mariae, quý 
vị ân nhân và thân nhân của chúng ta ñã an nghỉ trong Chúa 
thời gian từ 01.08.2011 – 31.08.2011: 

� Comitium  Nam Hà 
Giu-se Trần Văn Cẩn, 70 tuổi, anh ruột của Trưởng Pr. Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội. 

� Comitium Thanh Hóa 
Ma-ri-a Nghiêm Thị Nho, Curia Ba Làng. 

� Kampuchia 
I-sa-ve Mỹ Duyên (Vandy), phụ trách giới trẻ Legio Kampuchia. 

� REGIA HUẾ 
Ông cố Gio-a-kim Trần Văn Sản 98 tuổi, thân phụ cha Phê-rô 
Trần Văn Quý, Phó Linh giám Regia Huế. 

� Regia Nha Trang 
1. An-na Ma-ri-a Phạm Thị Giàu, sinh 1928, HVHĐ Pr Đức Mẹ 

Chỉ Bảo Đàng Lành. 
2. Ma-ri-a Ma-ña-lê-na Nguyễn Thị Hằng, sinh 1924, thân mẫu chị 

Phó Pr Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. 
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� Comitium Đà Lạt 
Ma-ri-a Thái Bang Đệ, 79 tuổi, thân mẫu của Thư ký Pr Đức 
Mẹ Thiên Chúa. 

� Comitium B ảo Lộc 
Giu-se Nguyễn Thanh Nhàn, sinh 1960, phu quân chị Lê Thị Kim 
Loan, HVHĐ Pr Đức Bà Thông Ơn Thiên Chúa, Curia Tân Bùi. 

� Comitium Gia Ph ương 
1. Ca-ta-ri-na Vũ Thị Nhuận, sinh 1929, HVTT Curia Ngọc Lâm. 
2. Ma-ri-a Nguyễn Thị Ko, sinh 1923, thân mẫu của HVHĐ, Curia Phương Lâm. 
3. Phê-rô Trần Văn Cát, sinh 1933, nhạc phụ của HVHĐ, Curia  Ngọc Thanh. 
4. Ma-ri-a Phạm Thị Khung, sinh 1940, thân mẫu HVHĐ, Curia Phương Lâm. 
5. Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nhường , sinh 1955, HVTT Curia  Ngọc Thanh. 

6. Ca-ta-ri-na Hoàng Thị Mỹ, sinh 1923, HVHĐ, Curia Phát Hải. 
7. Mi-ca-e Dương Công Viên, sinh  1923, HVTT, Curia Phát Hải. 
8. Ma-ri-a Nguyễn Thị Tằm, sinh 1920, HVHĐ, Curia Phát Hải. 

� Comitium Phan Thi ết 
1. Phê-rô Nguyễn Sơn Thủy, HVHĐ Pr Đức Bà là cửa Thiên Đàng. 

2. Dom. Nguyễn Quang Thuần, TK Pr. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Curia Võ Đắt. 
3. An-na A, HVTT Võ Đắt. 

� Comitium Long Khánh 
1. Giu-se Nguyễn Kim Tân, sinh 1927, thân phụ chị thủ quỹ Curia Xuân Bình. 
2. Phê-rô Nguyễn Văn Ninh, sinh 1955, HVTT Pr Ca-mê-lô, Curia Duyên Lãng. 
3. An-na Nguyễn  Thị Chỉ, sinh 1913, HVTT Pr Đức Mẹ Dâng Mình. 

4. Ignatio Nguyễn Văn Bang, HVTT Pr Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời, Curia Xuân Tâm. 

5. Si-mon Đặng Dâu, sinh 1915, HVTT Pr Đức Mẹ Lộ Đức, Curia Xuân Đông. 

� Comitium  Sài Gòn 2 
Tê-rê-sa Đinh Thị Tác, sinh 1933, thân mẫu anh thư ký Com. Sài Gòn 2. 
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� Curia Bình Th ạnh 
Ga. Lưu Văn Minh, sinh 1933, thân phụ của HVHĐ Pr Đức Mẹ Là Ngôi Sao Sáng. 

� Curia Gia Định 
1. An-na Ma-ri-a Kiều Thị Nhường, 67 tuổi, nguyên Ủy viên phó Pr 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 

2. An-na Phạm Thị Hoa, sinh 1937, HVHĐ.  

3. An-na Ma-ri-a Dương Thi Sửu, sinh 1923, về Nhà Cha 15.08.2011. 

� Curia  An Bình 
Tê-rê-sa  Ma-ri-a Nguyễn Thị Thuê, sinh 1932, HVTT Pr. Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. 

� Comitium  C ần Thơ 
1. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hiện, HVHĐ Pr Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
2. Ma-ri-a Nguyễn Thị Then, HVTT Pr Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

3. Ma-ri-a Phạm Thị Vui, HVHĐ Pr Nữ Vương Hòa Bình. 

� Comitium  M ỹ Tho 
1. An-tôn Huỳnh Văn Chung, sinh 1935, Ủy viên phó Pr. Đức Mẹ Nhân Lành. 

2. Vinct. Lê Hiển Tri, sinh 1950, HVHĐ Pr Đức Mẹ Hòa Bình. 

“Quê hương chúng ta ở ở trên trời, và chúng ta nóng lòng 
mong ñợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời ñến cứu chúng ta. Người 
có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng 
ấy mà biến ñổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống 
thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3, 20 - 21). 

Xin Thiên Thần Chúa dẫn ñưa các linh hồn này vào cửa 
sự sống trong nước Chúa, như Lời Chúa hứa: “Ta sẽ mở 
cho con cánh cửa không ai có thể ñóng lại ñược. Vì con tuy 
yếu ñuối, nhưng con ñã giữ Lời Ta và ñã không chối bỏ 
danh Ta” (Kh 3, 8). 

Ban Quản Tr ị Hội Đồng Senatus Vi ệt Nam. 

 


