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Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay - Năm B

Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu
vào hoang địa, “Người ở đó suốt bốn
mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ,
sống chung với dã thú và các thiên
thần hầu hạ Người”. (Mk 1:13)

Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng

con biết tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện để
chiến đấu với cám dỗ, để vượt thắng những lôi
cuốn dục vọng của thế gian, và để sống trung
thành với Chúa mỗi ngày. Amen.

L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai, ngày 22 tháng 2
Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Tông Đồ, lễ
kính.
Bài đọc: 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
• Thứ Ba, ngày 23 tháng 2
Bài đọc: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
• Thứ Tư, ngày 24 tháng 2
Bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
• Thứ Năm, ngày 25 tháng 2
Bài đọc: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.
• Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2
Bài đọc: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
• Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2
Bài đọc: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

• Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B
Ngày 28 tháng 2
Bài đọc: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm
8,31b-34; Mc 9,2-10.

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp
giúp đỡ cho Giáo xứ. Nếu vì điều kiện sức khỏe
không thể đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ cuối
tuần, xin anh chị em gửi đóng góp về: Văn
phòng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Vietnam
12486 Patterson Ave. Richmond, VA 23238

T âm T ình M ục T ử
Anh chị em thân mến,
Mỗi năm bắt đầu mùa Chay, Hội Thánh lại mời
chúng ta vào hoang địa với Chúa Giêsu. Chính
Thánh Thần thúc đẩy Ngài vào hoang địa, ở
đó suốt 40 đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ.
Hoang địa hay sa mạc có ý nghĩa gì?
Trước hết, hoang địa hay sa mạc là nơi thử
thách. Đọc lại Cựu ước, chúng ta thấy dân Do

Thái, trên đường trở về đất hứa, đã phải đi trong
sa mạc suốt 40 năm. Trong thời gian này, trước
những gian nan thử thách, họ đã bị cám dỗ rời
bỏ Chúa để chạy theo những thần tượng ngoại
lai. Và rất nhiều lần họ đã chịu thua để quỳ gối
thờ lạy con bò vàng. Còn Chúa Giêsu thì khác,
chính tại hoang địa, ngài cũng bị ma quỷ cám
dỗ, nhưng cả ba lần Ngài đều chiến thắng. Sự
chiến thắng của Ngài là một bài học, là một
mẫu gương cho chúng ta suy nghĩ và noi theo.
Thứ đến, đâu là nguyên nhân chiến thắng của
Chúa Giêsu và thất bại của dân Do Thái? Suốt
40 năm trong sa mạc, dân Do Thái đã được
Thiên Chúa thương, thực hiện biết bao nhiêu
việc kỳ diệu, như hướng dẫn họ bằng áng mây
cột lửa, đưa họ qua biển đỏ, trao ban cho họ
mười điều răn làm giao ước, nuôi sống họ
bằng manna từ trời, chữa họ khỏi hiểm họa
rắn độc… Thế nhưng, dân Do Thái rất nhiều
lần đã không hiểu được tình thương tuyệt vời
ấy, để rồi đã quay lưng chống lại Thiên Chúa.
Còn Chúa Giêsu, Ngài vào hoang địa để sống
gắn bó mật thiết với Chúa Cha trong tâm tình

cầu nguyện và chay tịnh.
Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta thì sao, Thiên Chúa thường
nói với chúng ta trong thinh lặng và trong thinh
lặng, chúng ta mới nghe được tiếng nói của
Ngài. Đồng thời chỉ trong thinh lặng, chúng ta
mới tâm sự kết hiệp với Ngài. Bởi đó, giữa dòng
đời huyên náo, chúng ta hãy biết dành lấy những
khoảnh khắc thinh lặng để vào sa mạc, để vào
hoang địa, bằng cách sống tâm tình cầu nguyện
để kín múc được nguồn sinh lực, nhờ đó chúng
ta sẽ vượt qua được những cám dỗ và thử thách
của cuộc đời. Mặc dù phải đối diện với những
khó khăn trong cuộc sống hiện tại, chúng ta
không bi quan thất vọng. Hãy luôn cậy dựa vào
sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Mỗi giây
phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng
ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu
gọi sống Mùa chay như hành trình hoán cải,
cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp cho niềm
tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng
được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh
Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu
của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng
đồng và cá nhân mỗi người chúng ta.” (Sứ điệp
Mùa chay 2021, số 3).
Thân mến chào anh chị em
Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.
Linh mục chánh xứ

T hông

báo

1/ Chia buồn
Giáo xứ chia buồn cùng ông Nguyễn Hữu Linh
cùng tang quyến khi Chúa gọi cụ bà Matta Hàng
Thị Phương Mai về với Ngài, vào ngày 11 tháng
2 năm 2021. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa
linh hồn Matta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời,
và ban bình an cho mọi người trong gia đình
cũng như tang quyến.
Chương Trình An Táng

Ngay sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng
tại nghĩa trang Westhampton, 10000 Patterson
Ave, Richmond, VA 23238. Điện Thoại: (804)
740-1984

2/ Quỹ bác ái Mùa Chay của Giáo phận 2021
Cuối tuần này, Giáo phận bắt đầu quỹ bác ái
Mùa chay. Chỉ tiêu của Giáo phận trong năm
nay là $3,749,911 và chỉ tiêu của Giáo xứ đóng
góp cho Giáo phận là $9,580. Theo như gợi ý
của Ban vận động, Ban Cố vấn và Ban Thường
vụ: Như mọi năm, mỗi gia đình hy sinh trong
Mùa Chay này đóng góp từ $50 trở lên và thực
hiện như sau:
(1) Nếu đã nhận được phong bì từ Giáo phận gửi

tới: Sau khi ghi số tiền đóng góp, quý vị có

thể gửi thẳng về Giáo phận qua bưu điện,
hoặc mang tới bỏ vào thùng quỹ bác ái tại
cuối Nhà Thờ.
(2) Nếu không nhận được: Quý vị lấy phong bì

tại cuối Nhà Thờ, ghi số tiền đóng góp, và
bỏ vào thùng quỹ bác ái tại đây.

(3) Nếu cần sự giúp đỡ điền các chi tiết đóng
góp: Ban vận động sẽ giúp quý vị sau các
Thánh Lễ cuối tuần 20-21 tháng 2 và 27-28
tháng 2 tại cuối Nhà Thờ.
(4) Nếu ai muốn đóng góp trực tiếp online:

xin vào trang nhà của giáo xứ tại: https://
chungnhan.org/chuong-trinh/2021-lenten-appeal.pdf

• Dùng camera của phone, hoặc QR-Scanner
app nếu có, soi vào vòng tròn QR code trên
trang PDF và theo đường link.
• Chọn “DONATE NOW,” chọn cách đóng góp
cho “2021 Annual Diocesan Appeal” form.

Trong 5 tuần lễ Mùa Chay, mỗi người và từng
gia đình được mời gọi theo lời hướng dẫn của
ĐTC Phanxicô: “ Theo bước Chúa Kitô, trong
việc quan tâm và động lòng thương mọi người,
tình yêu là biểu hiện cao nhất của đức tin và
niềm hy vọng của chúng ta … Tình yêu là món
quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó
làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn
như những thành viên trong gia đình mình, như
bạn hữu, như anh chị em. Một số lượng ít ỏi, nếu
được trao ban bằng tình yêu, sẽ không bao giờ
cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc.
Như trường hợp bình dầu và hũ bột của bà góa
thành Xarépta, người đã tặng chiếc bánh cho
tiên tri Êlia (x. 1V 17,7-16); đó cũng là trường hợp
những chiếc bánh được Chúa Giêsu chúc lành,
bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho
đám đông (x. Mc 6,30-44). Cũng xảy ra như thế
qua những chia sẻ dù ít hay nhiều của chúng
ta, khi được trao tặng với niềm vui và sự đơn
thành.” (Sứ điệp Mùa Chay 2021, số 3)

3/ Sử dụng barcode khi tham dự Thánh Lễ
Vào cuối tuần này 20-21/2/21, barcode sẽ được
sử dụng khi tham dự Thánh Lễ, để thực hiện:
(1) Sau khi lấy nhiệt độ tại cửa Nhà Thờ
(2) Đưa Barcode vào máy scan
(3) Vào ghế ngồi theo sắp xếp của ban hướng

dẫn.

(4) Những ai chưa có, vui lòng ghi danh và sẽ

nhận vào cuối tuần kế tiếp.

4/ Cử hành Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B
(1) Đường nối kết trực tuyến: Lễ 8:00am: https://
youtu.be/IPtFreTMNZw
(2) Lời Chúa tiếng Anh (English) trường Vinh Sơn

Liêm: https://youtu.be/i1vsoDQTa38

• Chọn “Church of the Vietnamese Martyrs”
in the “Select Organization”

(3) Bản Tin Chứng Nhân: https://chungnhan.

Hoặc có thể sử dụng trực tiếp QR Code dưới
đây

(4) Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu
tháng 3/2021: https://youtu.be/Tw8nrbNbdKk

org/hangtuan/524.pdf

(1) Thăm viếng, Nghi thức phát tang và Giáo xứ

H ọc H ỏi K inh T hánh

cầu nguyện. Tại Nhà Quàn Affinity Funeral
Service. 2720 Enterprise Pkwy., Richmond,
VA 23294. Điện Thoại: 804-299-4357

Chủ Nhật II Mùa Chay, Năm B

- Thăm viếng: Nhà quàn mở cửa từ 2:00pm
– 8:00pm

Chúa Giêsu biến hình để chuẩn bị tâm hồn cho
các Tông-đồ.

- Nghi thức phát tang và Giáo xứ cầu nguyện:
Vào lúc 7:00pm, Thứ Hai, ngày 22 Tháng 2
năm 2021

1/ Mục đích của việc Biến Hình: Chúa Giêsu

(2) Thánh Lễ An Táng.Lúc 8:30am, Thứ Ba ngày

23 tháng 2 năm 2021. Tại Giáo xứ Các Thánh
Tử Đạo Vietnam. 12500 Patterson Ave, Richmond VA 23238

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mk 9:2-10

cho các Tông-đồ nhìn thấy vinh quang Thiên
Chúa là để dạy cho các ông bài học: phải qua
đau khổ mới đạt tới vinh quang. Ngài chuẩn bị
cho các Tông-đồ trước Cuộc Thương Khó sắp
tới; để khi các ông phải đương đầu với Cuộc
Thương Khó, các ông có sức mạnh để chịu
đựng và vượt qua.

2/ Chúa Giêsu mặc khải cho các Tông-đồ

nhiều điều: Có nhiều điều Chúa Giêsu muốn
mặc khải cho các Tông-đồ qua việc Biến Hình
này, nhưng không được trình bày cách rõ ràng:
(1) Ngài chính là Con Thiên Chúa: “Đây là Con
Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Đây là lần thứ hai Thiên Chúa Cha nói những lời
này; lần thứ nhất trong biến cố Chúa chịu Phép
Rửa tại sông Jordan trước khi Chúa Giêsu bắt
đầu sứ vụ rao giảng. Lần này trước khi Chúa
Giêsu bắt đầu Cuộc Thương Khó và Phục Sinh.
Mục đích là để các Tông-đồ xác tín mối liên hệ
giữa Chúa Cha và Chúa Con.
(2) Ngài chính là Đấng Thiên Sai mà Luật và

các tiên-tri loan báo: Sự có mặt của hai chứng
nhân: ông Elijah đại diện cho các tiên tri, cùng
ông Moses đại diện cho Luật, hiện ra đàm đạo
với Đức Giêsu, chứng tỏ điều này.
(3) Đấng Thiên Sai tự nguyện chọn con đường
Thập Giá: Câu hỏi của các môn đệ ở cuối trình
thuật: “từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?” chứng
tỏ các ông biết họ đàm đạo về Cuộc Thương
Khó sắp xảy ra cho Chúa Giêsu tại Giêrusalem.
Trình thuật Biến Hình của Luca nói rõ điều này.
(4) Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con

người: Đây là điểm cao của việc Biến Hình,
mặc dù trình thuật không đề cập tới. Khi cho
Con của Ngài đi qua Cuộc Thương Khó để cứu
chuộc con người, Thiên Chúa muốn các ông
hiểu tình yêu của Ngài dành cho con người.
(5) Chúa Giêsu tự nguyện đi qua Cuộc Thương
Khó: Các ông đã nghe chính Ngài bàn với các
chứng nhân Cựu Ước về những gì sắp xảy ra;
để khi nó thực sự xảy ra, các ông biết đó không
phải là chuyện tình cờ. Ngài tình nguyện chấp
nhận chịu đau khổ, chứ không phải Ngài thua
cuộc trước bạo lực của con người.

3.3/ Tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm các ông kể
lại việc Biến Hình:

- Bí mật của Đấng Thiên Sai: Có những việc
chỉ cần cho một số người biết, nếu không sẽ
gây hoang mang. Có những việc chỉ được tiết
lộ khi thời gian đã chín mùi. Chúa chỉ tỏ việc
Biến Hình cho ba môn đệ thân tín là Phêrô,
Giacôbê, và Gioan. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu
truyền cho các ông không được kể lại cho ai
nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người
từ cõi chết sống lại.
Áp Dụng Trong Cuộc Sống:

- Thiên Chúa cho Người Con Một là cho chính
Ngài. Ngài cũng mong chúng ta phải cho
chính người con một của chúng ta, tức là cho
chính chúng ta, như Abraham vậy. Tình yêu
trọn vẹn là như thế. Thiên Chúa chứng tỏ tình
yêu của Ngài qua hai biến cố: chuẩn bị tâm
hồn con người qua biến cố Abraham-Isaac,
và cảm nghiệm rõ ràng qua Cuộc Thương Khó

của Chúa Giêsu.
- Chúng ta không thể hiểu sự thử thách của
Thiên Chúa dành cho Abraham, và càng
không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại hy
sinh Người Con Một của Ngài. Điều này giúp
chúng ta những lúc không thể hiểu tại sao
Thiên Chúa để đau khổ xảy ra, chúng ta biết
tin tưởng vào Ngài như Abraham.
- Đức tin phải được tôi luyện trong thử thách và
đau khổ. Đàng sau Cuộc Thương Khó và Thập
Giá là vinh quang Phục Sinh. Nếu chúng ta từ
chối đau khổ và Thập Giá, chúng ta cũng từ
chối con đường dẫn tới vinh quang Phục Sinh.

I love you.” Because of this harrowing experience, you are blessed. You become the father
of three faiths (Christianity, Judaism, and Islam).
God recognizes your obedience and the reward
is beyond compare.
Action

This week, take some time to use your imagination in prayer. Use today’s Gospel story (the
Transfiguration) as a starting point.
Journaling Question

How might the reflection above invite you to
think about the Scriptures in a new way?

Second Sunday of Lent

Ý Lễ

Mark 9:2–10

Reflection

We know the plot well: God asks Abraham to
sacrifice his son. Abraham takes Isaac to the
mountain, ties him up, and just as Abraham is
about to sacrifice Isaac, an angel stops him.
God promises that his descendants will be
as numerous as the stars in the sky and the
sands on the shore. But what happens if we
read between the lines? Put yourself in Abraham’s shoes. You and Sarah have wanted a
child for so long. When God tells you that you
will have a son, your first reaction is to laugh in
disbelief. When he is born, you name him Isaac
(the Hebrew word for “he laughs”). You watch as
he takes his first steps, speaks his first word,
and grows into a young man.
One day, God asks the unfathomable. God asks
you to kill Isaac as a sacrificial offering. The
miraculous child God promised to you, despite
the odds and despite your old age. The child
who brought you unimaginable joy. Your little
boy. The questions arise in you: Why would
God give me this child and then take him away
from me? What will Sarah say when she finds
out? How am I going to do this? And now,
here you are. Father and son, together at the
appointed place. You build the altar, arranging
the wood carefully. Isaac is confused. “Where
is the sheep for the offering?” You know the
answer. You bind him with rope. He struggles
to break free, straining against his bonds as
you place him on the altar. He is crying, pleading, “Daddy, what are you doing? Let me go!”
Hands trembling, you raise the knife over your
son, tears blurring your vision. Just as you are
about to do the unthinkable, an angel stops you
and tells you that you have proven your fear
of God by your willingness to sacrifice your
precious child. The knife falls to the ground
with a clatter. Your shaking fingers struggle
to untie the knots binding your son. You hold
him close, rocking him back and forth. You
whisper over and over, “I love you, I love you,

Thánh Lễ 8:00 Tối
• Xin ơn như ý (Một người xin)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Giáo xứ)
• Tạ ơn và các linh hồn mồ côi (HD)
• Tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse và
xin bình an cho gia đình (Bà Lan)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Thanh Hùng)
• LH Maria Hoàng Thị Phúc Lễ giỗ và bình an
cho năm mới (Đào)
• Cầu bình an năm mới (Phan Luân)
• Các LH ông bà Tổ tiên (Liêm Truyền)
• Các linh hồn, Tạ ơn và cầu bình an cho năm
mới (Một gia đình)
• Xin tạ ơn, và cầu cho Linh hồn ông bà cha
mẹ (Nga Sơn)
• LH Antôn Trịnh Công Minh (Phương Phượng)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng linh hồn
(Hoan)

• LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng linh hồn
(Anh Thư)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Các Đẳng linh hồn (Alisha)
LH Maria (Bà Châu)
LH Tiên Nhân (Châu Vũ)
Cầu cho công việc làm ăn (Một người xin)
Các linh hồn mồ côi (Huy Chi)
LH Phêrô và Têrêsa (Một người xin)
Cầu cho ông bà Tổ Tiên (Một người xin)
LH Đôminicô và Maria (Một người xin)
LH Gioan và Maria (Một người xin)

Thánh Lễ 8: 00 Sáng
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Giáo xứ)
• LH Phêrô Phan Văn Học (Gia đình)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Gđ Lê Duy
Linh)

• LH cụ Antôn, cụ bà Anna, và LH Cụ Giuse
Nguyễn Văn Thực (Gđ Thảo Trâm)
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu xin 1 năm mới
bình an (Một người xin)
• Xin ơn như ý (Một người xin)
• LH Cha mẹ, tổ tiên nội ngoại (Gđ Vũ Văn Huy)
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• Xin ơn như ý và xin Chúa chữa lành bệnh (Cúc
Natalie)

• LH Rôcô, Anna và Giuse (ÔB Trần Thiên n)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng linh hồn
(Ô Chấn)

• Các Đẳng linh hồn (Ô Chấn)

Thánh Lễ 10:30 Sáng
• LH Annê và Carôlô (OB Nguyễn Tứ Quý)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Giáo xứ)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Nga Huỳnh)
• LH Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Nga
Huỳnh)

• Tạ ơn Thiên Chúa (Gđ Nghĩa Vi)
• Các LH ông bà cha mẹ (Một người xin)
• Các linh hồn, Tạ ơn và cầu bình an cho năm
mới (Một gia đình)
• Xin ơn như ý và xin Chúa chữa lành bệnh (Cúc
Natalie)

•
•
•
•
•
•
•

LH Antôn Trịnh Công Minh (Phương Phượng)
Xin cho Công ăn việc làm tốt đẹp (Hải Bích)
LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Phương Tâm)
Tạ ơn, LH Phêrô và Ông bà cha mẹ (Thê Vũ)
Tạ ơn, LH Phêrô và Tổ Tiên (Huy Chi)
Tạ ơn Thiên Chúa (Gđ Nghĩa Vi)
Tạ ơn Năm Cũ và xin bình an Năm Mới (Gđ
Tuấn yến Nguyễn)

• LH Giuse Phan Tiến Dũng Lễ giỗ (Gia đình)
• LH Giuse Nguyễn Văn Minh Lễ giỗ (Gia đình)

Phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức dẫn đến
Đền Thánh Quốc Gia Florida
Ngày 11 tháng Hai hằng năm, Giáo Hội kính
nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Đó cũng là ngày quốc
tế các bệnh nhân. Nhân dịp này, nhà văn Patti
Maguire Armstrong, tác giả của Bộ Sách Amazing Grace thuộc hàng các sách bán chạy nhất
tại Mỹ đã kể lại 3 phép lạ sau đây trên tờ National Catholic Register của hệ thống truyền
hình Công Giáo Hoa Kỳ EWTN.
Bên cạnh 70 trường hợp đã vượt qua sự giám
sát khoa học nghiêm ngặt và hàng nghìn trường
hợp chữa lành được báo cáo, Đức Mẹ Lộ Đức
đã tiếp tục mang lại những ân sủng và phép lạ
lớn nhỏ cho những đứa con có lòng sùng kính
Mẹ trên toàn thế giới.
Khi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous
năm 1858 tại Lộ Đức, bên Pháp, Mẹ đã để lại
một dòng suối kỳ diệu. Chỉ có 70 trường hợp
chữa lành được chính thức công nhận bởi Giáo
Hội Công Giáo, nhưng hơn 7,000 trường hợp
hồi phục kỳ diệu đã được cho là nhờ sự chuyển
cầu của Đức Mẹ Lộ Đức tại đền thờ này.
Bernadette Soubirous, con gái của một người
thợ xay bột 14 tuổi, đã báo cáo 18 lần hiện ra
của “một Quý bà” trong khoảng thời gian từ
ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7, 1858.

Sau lần hiện ra đầu tiên, Bernadette nói với mẹ
rằng một “phụ nữ” đã nói chuyện với cô trong
hang động khi cô đang nhặt củi với chị gái và
một người bạn.
Trong lần hiện ra thứ 16 vào ngày 25 tháng Ba,
lễ Truyền Tin, người “phụ nữ” đã tiết lộ: “Ta là
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Danh hiệu này,
dựa trên một tín điều mới được Hội Thánh xác
định, Bernadette, một người ít học, không thể
nào biết được. Điều này có nghĩa là người phụ
nữ tự xưng là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Tháng trước đó, tức là hồi tháng Hai, 1858,
trước hàng trăm người chứng kiến, người phụ
nữ nói với Bernadette rằng “hãy uống nước
suối”. Bernadette đào bùn và uống một ngụm
nước đục. Cô vừa uống xong, một dòng suối
bắt đầu chảy ra. Một tháng sau, tức là tháng
Ba, 1858, hơn một nghìn người đã có mặt trong
một lần hiện ra khác khi Catherine Latapie,
người bị trật khớp tay hai năm trước đó, đã
nhúng tay vào dòng suối và các ngón tay bị bại
liệt của cô đã lấy lại được cử động hoàn toàn.
Hiệp hội Y khoa Quốc tế Lộ Đức là một hội
đồng quốc tế gồm khoảng 40 người từ các
chuyên khoa y tế khác nhau điều tra xem liệu
các phương pháp chữa trị được báo cáo có thể
được giải thích về mặt y khoa hay không. Phép
lạ chỉ được công nhận nếu việc lành bệnh phải
hoàn toàn, tự phát và ngay lập tức, từ một tình
trạng bệnh lý được Y khoa ghi nhận. Tài liệu
này xác minh việc Giáo hội chấp thuận phép lạ
đã xảy ra tại Lộ Đức, nhưng điều đó không có
nghĩa là những phép lạ này là những phép lạ
duy nhất đáp lại những lời cầu nguyện. Thậm
chí ngoài hàng ngàn báo cáo đã được nộp cho
Giáo hội, có những người khác đã trải nghiệm
được lời đáp của Đức Mẹ đối với lời cầu nguyện
của họ. Đây là ba ví dụ.
Đền quốc gia bắt nguồn từ Lộ Đức
Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ, Nữ Vương Hoàn
Vũ ở Orlando, Florida, là một nhà thờ được xây
dựng cho những khách du lịch bắt đầu đổ xô
đến Walt Disney World vào năm 1971. Nó có
chỗ ngồi cho 2,000 người, với một không gian
dự phòng cho 1,000 người khác. Trong lễ Phục
sinh, vào những năm không có đại dịch, có
36,000 người tham dự 12 Thánh lễ.
Tất cả bắt đầu với lời cầu nguyện của Đức Ông
Joseph Harte tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức vào
năm 1979. Ngài cầu xin cùng Đức Mẹ rằng:
“Xin Đức Mẹ giúp con”. Đức Ông Harte nói với
tờ Register. Ngài đã được Đức Cha Thomas
Grady bổ nhiệm làm “giám đốc du lịch” của
giáo phận vào năm 1975. Có rất nhiều người
Công Giáo đến điểm nghỉ mát này và không
có nơi nào trong giáo phận có đủ chỗ cho họ
tham dự Thánh lễ.
“Tôi đã cầu xin Đức Mẹ lo liệu mọi việc, và Mẹ

đã nhận lời!” Cha Harte nói. Khi ngành du lịch
địa phương không ngừng mở rộng, ngài tưởng
tượng ra “một ốc đảo tâm linh” cho thế giới.
“Cuối cùng ngôi đền thậm chí còn đẹp hơn
những gì tôi hình dung ban đầu. Nó đã phát
triển thành một ngôi đền tráng lệ. Con xin ghi
công Mẹ Thiên Chúa,” Đức Ông nói.
Mặc dù Đức Cha đã làm phép viên đá đầu tiên
và ban phép lành cho ngôi đền nhưng không
có kinh phí. Tuy nhiên, những người Công Giáo
trong toàn giáo phận đã đóng góp những lời
cầu nguyện, thời gian tình nguyện và gây quỹ,
và các du khách đã trở thành một phần của
ngôi đền, họ quyên góp và nhận các bản tin
cập nhật để trong vòng bảy năm mọi thứ đều
được trả xong.
Ngày nay, chúng ta có Đền Thánh Quốc Gia
Đức Mẹ, Nữ Vương Hoàn Vũ ở Orlando, Florida
là nhờ lời cầu nguyện đã được Đức Mẹ Lộ Đức
nhận lời.

Diễn biến vụ phá hoại bức tượng
Thánh Tâm Chúa tại Texas
Cảnh sát đã bắt giữ tên Isaiah Cantrell, 30 tuổi
vào thứ Tư, ngày 17 tháng 9 vì bị cáo buộc
phá hủy một bức tượng lịch sử của Thánh
Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Thánh Patrick ở
El Paso, Texas.
Ccamera an ninh của nhà thờ ghi lại biến cố
này cho thấy hắn trèo lên bàn thờ và đập phá
bức tượng.
Giáo phận cho biết bức tượng trị giá khoảng
25.000 đô la.
Linh mục Trini Fuentes, Cha sở Nhà thờ Thánh
Patrick cho biết ngài “rất sốc vì chúng tôi đang
ở trong nhà thờ và rất đau lòng chứng kiến tình
huống bất ngờ này.”
Cảnh sát đã giữ thủ phạm ở trung tâm tội phạm
Isaiah Cantrell, chờ ngày y được đưa ra tòa.
Theo lời khai thì y cho rằng “màu của bức tượng
là không đúng!” Hắn cho rằng: “Chúa Giêsu
là người Do Thái, nên màu da phải sẫm hơn.”
Được biết thủ phạm đã từng có tiền án “phá
phách và nghiện xì ke ma túy!”
Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã ngự giữa
trước bàn thờ gần 90 năm qua!”

