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Good Samaritan 
“Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15) 

 

Mục Đích 
* Băng bó thương tích  

tinh thần & thể xác  

cho người cùng khốn. 
* Mang tình thương của Chúa  

đến cho nhân loại lỗi lầm  

bằng lời cầu nguyện. 
* Bảo vệ sự sống: 

Chôn cất và cứu vớt thai nhi 

* Nâng đỡ những bệnh nhân 
HIV & AIDS 

* Giúp đỡ 

các em bé mù lòa khuyết tật 

 

Quí Ân Nhân Vagsc 

sẽ được hưởng lời cầu nguyện  

& việc thực thi bác ái cho tha nhân của: 

Hàng Giáo Sỹ- Quí Dòng Tu 

& Các Thiện Nguyện Viên 

của các trung tâm do Vagsc bảo trợ 

 

Linh Hướng & Đồng Hành 

Rev Nguyễn Đức Tuân, CMC 

Rev Nguyễn Kim Long 

Rev Trần Huy Hoàng 
Rev Phạm Đức Hậu 

Rev Bùi Quang Thuận 

Rev Nguyễn Quốc Anh 
Deacon Jerry Đào Văn Hóa 

Sr Therese Trần 

Sr. Mary Frances 
Sr Pham - Sr Luong 

 

Ban Điều Hành 

Cố Vấn Đinh Hồng Phong 

Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt 
Phó Ngoai Chính Đặng 

Phó Nội Nguyễn Văn Yên 

TTK Nguyễn Văn Liêm 
TQ Nguyễn Hoa Cương 

Lập C. Đoàn - Trần M. Phúc - Lý Mỹ Linh 

Đinh Thành - Cẩm Vân -  Kathy Đào   
Clara Nguyễn. Therese Nguyen 

Tax Adviser 

Mr. Nguyễn Trọng Tài 

Law Adviser 

Attorney Phạm Văn Phổ 

 

Vagsc cầu nguyện 

Xin Chúa trả công bội hậu cho quí Ân 

Nhân còn sống hay đã qua đời; đã đồng 
hành với Vagsc trong những năm tháng 

vừa qua 

 

 

Hội từ thiện Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ 

 

VAGSC Vietnamese American Good Samaritan Charities  

PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - USA  

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life 
Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – USA - All donations are Tax deductible 

 

Email:  vagsc1@yahoo.com    www.vagsc.com – Tel (714) 623 2954 
 

 Bản Tin 24   – Nihil Obstat  Rev Vagsc Tháng 3 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 Kỷ Niệm 100 Năm 

Đức Mẹ Hiện Ra  

Tại Fatima 
1917 - 2017 

 

Chúng Con  
HÂN HOAN  

Chào KÍNH ME 
Maria  

(Theo như phần ba của bí mật Fatima do chị Lucia 
tiết lộ, thiên thần muốn đốt thế giới, nếu không có 

bàn tay của Đức Mẹ can thiệp kịp thời) 

Ngày 13 -5 - 2000 Thánh Gíao Hoàng Gioan Phaolo II đã cho công bố 

Phần Thứ Ba Của “BÍ MẬT” FATIMA 
Theo Nữ Tu Lucia - Phần thứ ba của bí mật này đã được Đức Mẹ mạc khải tại Cova da 

Iria-Fatima, vào ngày 13 - 7 năm 1917. Lạy Chúa Trời con, con viết trong sự vâng phục 

Chúa, Đấng truyền lệnh cho con qua Đức Giám Mục giáo phận Leiria cũng như qua Mẹ Rất 

Thánh của Chúa và của con. 
 

Phần ba của Bí Mật Fatima như sau: Ở phía trái Đức Mẹ và bên trên một chút, chúng 

con nhìn thấy một vị Thiên Thần, với thanh gươm cháy phừng bên tay trái của Ngài; 

nó lóe sáng, phụt ra những ngọn lửa như thể sắp đốt cháy thế giới; nhưng rồi chúng 

tắt ngúm khi tiếp xúc với ánh quang từ bên phải Đức Mẹ tỏa ra về phía Ngài: Thiên 

Thần, tay phải chỉ xuống đất và kêu lớn tiếng: ‘Sám hối, sám hối, sám hối!’. Và chúng 

con nhìn thấy trong một vầng sáng lớn lao là Thiên Chúa hình ảnh ‘tương tự như người ta 

hiện lên trong tấm gương khi đi qua trước nó’ một vị Giám Mục trong trang phục màu trắng 

mà ‘chúng con có cảm tưởng là Đức Thánh Cha’. Các vị Giám Mục khác, các linh mục, các 

tu sĩ nam nữ đang trèo lên một ngọn núi dốc dác, trên đỉnh có một Thập Giá lớn bằng 

những phần thân đẽo xù xì như của một cây bần còn nguyên vỏ; trước khi tới đó, Đức 

Thánh Cha với những bước chập choạng đã băng qua một thành phố lớn, phân nửa là 

những đống đổ nát, và phân nửa đang bị rung chuyển. Khổ sở vì đau đớn và buồn thảm, 

ngài cầu nguyện cho linh hồn của các thi hài ngài gặp dọc đường; sau khi lên đến đỉnh núi, 

đang lúc quì dưới chân Thập Giá lớn, Ngài bị một toán lính sát hại khi chúng bắn đạn và 

tên vào Ngài, rồi lần lượt các Giám Mục khác, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các giáo 

hữu thuộc các địa vị và chức vụ khác nhau cũng bị sát hại như vậy. Phía dưới hai thanh 

ngang của Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị trên tay cầm một chén thánh để hứng máu 

các vị tử đạo rồi rẩy cho các linh hồn đang trên đường đến với Thiên Chúa. 

Tuy, ngày 3 tháng 1 năm 1944.” 
 

 

mailto:vagsc1@yahoo.com
http://www.vagsc.com/
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Đức Thánh Cha Phanxico  

Ban Ơn Toàn Xá 

Nhân ngày kỷ niệm 100 năm  

Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima 

 
Theo hãng tin Công Giáo Bồ Đào Nha Angencia 

Ecclesia, Đức Thánh Cha Phancixco đã chấp thuận 

lời thỉnh cầu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima về ơn 

Toàn Xá, với những điều kiện thông thường do 

Giáo Hội quy định ban cho các tín hữu hành hương 

nhân năm Toàn Xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện 

ra bắt đầu từ 26 tháng Mười Một vừa qua. 

 

"Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng" là những điều kiện dành cho các tín hữu 

hành hương nhân Năm Toàn Xá kỷ niệm 100 năm 

Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ tháng Mười Một vừa 

qua. "Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng, là những điều kiện dành cho các tín 

hữu hành hương trong tinh thần thống hối và bác ái, 

để có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt được Giáo 

Hội gọi là ơn "Toàn Xá" . Giáo Hội ban ơn toàn xá 

vì xét theo Kyto học dựa vào công nghiệp vô biên 

của Chúa Kyto. Giáo Hội ban ơn tha tội và tha mọi 

hậu quả của tội. 

 

Do đó, Giáo Phận Leiria - Fatima khuyên các tín 

hữu hãy sốt sáng tham gia một Thánh Lễ hoặc một 

buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Cha, 

kinh Tin Kính, và khẩn cầu Đức Mẹ Fatima. 

 

Hơn nữa, ơn Toàn Xá cũng được ban cho các tín 

hữu Công Giáo, ơn Toàn Xá cũng được ban cho các 

tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ hoặc một 

buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ Fatima tại một đền 

thờ khác có trưng bày ảnh Đức Mẹ Fatima vào ngày 

Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mồi tháng từ 

tháng Năm cho tới tháng Mười năm 2017. 

 

Còn những ai, vì lý do nghiêm trọng không thể di 

chuyển được, giáo phận xác nhận rằng, họ cũng 

được ơn toàn xá khi cầu nguyện tước ảnh Đức Mẹ 

Fatima , với những điêu kiện trên, bao gồm việc ăn 

năn tội. 

 

Ngày 13 tháng 5 - 2013, Đức Hồng Y Jose Da Cruz 

Policarpo, Thượng Phụ Giáo Chủ Lisbon, kiêm Chủ 

Tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, đã dâng 

triều đại của Đức Thánh Cha Phanxico lên Đức Mẹ 

để xin Đức Mẹ gìn giữ, vào cuối thánh lễ tại đền 

thánh kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ I năm 1917. 

 

Đức Thượng Phụ đã đặc biệt cầu xin "Lạy Đức Mẹ 

của Hội Thánh, chúng con xin dâng lên Mẹ sứ vụ 

của Đức Giáo Hoàng xin cho trái tim Ngài được 

tràn đầy lòng nhân từ của Thiên Chúa, để Ngài lấy 

tình yêu của Chúa Giesu Kyto, Con Chí Ái của Mẹ, 

mà giang tay đón nhận mọi người nam nữ của thời 

đại này". 

 

Trong xứ điệp gửi đền thờ Fatima, Đức Thánh Cha 

đã bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến này và cảm kích 

sâu xa vì ý nguyện của Ngài đã được thỏa mãn , 

đồng thời hiệp ý cầu nguyện với mọi tín hữu hành 

hương Fatima. 

 

Vào ngày 13 tháng 10 năm đó, tại Roma, Đức 

Thánh Cha đã đứng trước ảnh Đền Thánh Đức Mẹ 

Fatima và dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. 

 

Đức Thánh Cha sẽ tông du Fatima trong ngày 12 và 

13 tháng năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ 

hiện ra tại Fatima. 

 

Nguồn Zenit 
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I. Những dấu tích trên tương Mẹ Fatima 

 

Các gia đình VN chúng ta thường có thói quen là 

tôn kính tượng Đức Me Fatima trong nhà. Khi cầu 

nguyện trước ảnh tượng Mẹ có vị nào thắc mắc điều 

gì không?  
 

Một Linh Mục dòng Đa Minh khi chiêm ngưỡng 

bức tượng Đức Mẹ Fatima, đã nẩy sinh nhiều nghi 

vấn về những dấu tích trên tượng Mẹ. Cha đã yêu 

cầu chị Lucia giúp ngài hiểu một số chi tiết, vì biết 

rằng chị là người đã hướng dẫn điêu khắc gia tạc 

tượng Đức Mẹ. Cuộc phỏng vấn đó như sau: 
 

Linh Mục: Chị Lucia, có phải chị đã hướng dẫn 

điêu khắc gia Jose Ferreira Thedim tạc bức 

tượng Mẹ Fatima trước năm 1930 phải không? 
 

Lucia: Dạ thưa phải. 
 

Linh Mục: Tại sao Đức Mẹ phải đeo trang sức, 

một giây truyền bằng vàng và phía dưới có một 

trái cầu thõng xuống ngang lưng? 

 

Lucia: Dạ thưa cha, đó không phải là đồ trang sức, 

đây là quả cầu hình tròn tượng trưng cho trái đất. 

Đức Mẹ thương thế gian, yêu nhân loại nên Đức Mẹ 

luôn luôn đeo trái cầu bên mình. 
 

Linh Mục: Tại sao Trái Tim Đức Mẹ lại có vòng 

gai màu nâu quấn chung quanh? 

 

Lucia: Dạ thưa cha, khi Đức Mẹ hiện ra toàn thân 

Mẹ là màu trắng, trong suốt tựa pha-lê. Nhưng chỉ 

có vòng gai quấn chung quanh Trái Tim Đức Mẹ là 

màu nâu. Đó là tội của nhân loại, tội phạm thánh, 

tội phạm đến sự khiết trinh của Mẹ, đã kết lên vòng 

gai đó, mà không có mấy ai chịu tháo gỡ và đền 

bồi. 

 

Linh Mục: Tại sao dưới tà áo của Đức Mẹ lại có 

ngôi sao? 
 

Lucia: Thưa Cha, ngôi sao đó chứng tỏ Mẹ luôn 

luôn là người đứng đầu và tiên phong chống lại các 

tà thuyết trên thế gian.  

 

(Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy: Mẹ đã giải thoát 

nước Bồ Đào Nha khỏi tay vô thần, Mẹ đã cứu 

ĐGH Gioan Phaolo II qua khỏi cuộc mưu sát năm 

1981. Mẹ đã can thiệp cho Roma thoát khỏi âm 

mưu của tà lực quốc tế dự định tấn công và đánh 

chiếm Vatican (Soul). Đức Mẹ đã ban cho Nước 

Nga ăn năn trở lại ...) 

 

Linh Mục: Đức Mẹ hiện ra, từ tháng Năm cho 

đến tháng Mười, cả thảy 6 lần. Tai sao Đức Mẹ 

không chọn phòng nào trong nhà thờ, nhà 

nguyện, hay hòn đá nào để ngồi. Tại sao cả sáu 

lần cứ ngọn cây sồi mà ngự xuống? 

 

Lucia: Dạ thưa cha, Evà cũ từ một cây mà loài 

người phạm tội. Nay Evà mới từ một cây mà Mẹ sẽ 

cứu thế gian thoát khỏi tội lỗi. 

 

II. Cây Sồi ở Fatima biến mất. 

 

Cả sáu lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đều ở trên 

ngọn một cây sồi nhỏ. Cây sồi Đức Mẹ hiện ra ngày 

13-10-1917, đã được khách hành hương, người thì 

hái lá, người bẻ cành, người thì chặt cây, cuối cùng 

có người đào cả gốc mang về nấu nước uống, cây 

sồi đó bị mất dạng ngay năm 1917.  

 

Để đánh dấu nơi Đức Mẹ đã hiện ra, ngày 16 tháng 

Tám năm 1918, Giáo Hội địa phương đã cho xây 

một nhà nguyện lên chỗ gốc cây sồi ấy. Nhưng 

ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện đầu 

tiên này đã bị chính quyền vô thần cho đặt bom, mái 

nhà nguyện bị nổ tung, có điều đặc biệt là pho 

 

Mẹ Fatima 1917 
Kiến Què - Sưu Tầm 
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tượng Đức Mẹ Fatima ở trong vẫn còn nguyên vẹn. 

Sau này Giáo Hội địa phương trùng tu lại thành một 

nhà nguyện thật khang trang. Nơi đó, Thánh Lễ cử 

hành liên tục hàng ngày, để cảm tạ Thiên Chúa. 

Khoảng cách giữa nhà nguyện và khán đài chính, có 

một cây sồi to lớn, có hàng rào sắt chung quanh. Đó 

là một trong những cây sồi còn để lại từ năm 1917. 

Gần 90 năm trôi qua cây sồi con đã trở thành một 

cây cổ thụ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà nguyện đầu tiên 1918 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mái nhà nguyện bị nổ tung 1922 
 

III. Lời Mẹ: “Từ Một Cây …”? 

 

Ban đầu, Đức Mẹ đã tuyển chọn 3 em bé chăn cừu 

ở làng Fatima xưa, ngây thơ hiền lành và chất phác, 

để đón nhận và thi hành sứ điệp của Đức Mẹ đã 

phán ra từ một cây, đó là một kế hoạch hòa bình từ 

Thiên Đàng. Từ cây sồi đó, Đức Mẹ đã ban cho 

nhân loại 3 mệnh lệnh: 

 

- Cải thiện đời sống 

- Tôn sùng Mẫu Tâm 

- Lần hạt Mân Côi 
  

Giáo Hội đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không một 

người Công Giáo nào mà không biết. Riêng dân 

chúng Bồ Đào Nha đã sốt sáng thi hành kế hoạch 

hòa bình của Đức Mẹ, nên quốc gia này đã sớm trở 

nên an bình, hoan lạc sau một thời biến loạn .Còn 

bình an thế giới thì sao? Một Vị Linh Mục đáng 

kính, năm nay tuổi tác đã khá cao, ngài đã tâm sự 

cùng chúng tôi nhiều lần rằng: “Nhân loại ngày nay 

không ai tha thiết đến kimh Kính Mừng nữa nhất là 

giới trẻ”.  

 

Sống trong một thế giới mà nền văn minh tiến bộ 

vượt bực, thì sự tín thác vào Thiên Chúa đã vơi đi 

trong tâm khảm con người ngày nay. Cho nên một 

phần lớn dân chúng vẫn phải sống trong lo âu, tuyệt 

vọng! Trước những khủng hoảng to lớn với tầm 

mức quốc tế, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, 

thiên tai…Không biết phải chống đỡ và bám víu 

vào đâu? 

 

Sứ điệp hòa bình của Đức Mẹ thì ai cũng biết, nói 

đến bình an của thế giới thì ai cũng muốn, cũng 

khát khao. Nhưng cầu nguyện cho thế giới thì phải 

xét lại? Mỗi người chúng ta hãy đặt tay lên trán mà 

tự hỏi lấy mình! Đã có mấy người thật sự lần hạt 

cho quê hương chưa? Trong khi Mẹ đã nhắn nhủ 

trong ngày 13 -9-1917: “Các con hãy lần hạt mỗi 

ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt, nhân loại sẽ có 

bình an. ” 

 

IV. Thi Hành Ba Mệnh Lệmh 

 

a. Cải thiện đời sống 

 

Trong khi thi hành sứ điệp Fatima, có vị đã hỏi chị 

Lucia: “Trong ba mệnh lệnh điều nào khó nhất.” 

Chị Lucia đã cho mệnh lệnh cải thiện đời sống là 

khó nhất. Trong phong trào Tông Đồ Fatima muốn 

cho cụ thể hơn, để mọi người dễ hiểu đã đồng hóa 

việc này với việc “Chu toàn trong bổn phận hàng 

ngày” 

 

Mỗi người sống trong thế gian bất cứ ai cũng đều có 

những trách nhiệm trong bổn phận riêng của mình. 

Bổn phận đó cứ phải nhắc đi nhắc lại, hết ngày này 

sang ngày khác; từ năm này qua năm kia. Cho nên 

bổn phận hàng ngày đã trở thành nặng nề, nhàm 

chán. Không kể đến một số người phải thi hành 

những công việc bất đắc dĩ trong bổn phận hàng 

ngày.  

 

Chính vì thế mà chị Lucia đã đồng ý cho rằng mệnh 

lệnh cải thiện đời sống hay chu toàn bổn phận hàng 

ngày là khó nhất. Cha John De Marchi cũng đồng 

quan điểm nên ngài đã viết: “Cho được bền đỗ 

trong ân sủng và bình an của Chúa, người ta không 

cần phải thực hiện những việc lớn lao như ba trẻ tại 

Fatima, mà chỉ cần chu toàn những bổn phận hàng 

ngày, vì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã trở nên 

 

 

 
 

 

3 
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quá nặng nề, và trở thành những công việc phạt tạ 

và hy sinh”. Như trong Thánh Kinh Chúa cũng đã 

dạy:  

 

 “Nếu muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác 

thập giá hàng ngày, và theo Ta” (Luca 9:23). 

 

b. Tôn Sùng Mẫu Tâm 

 

Việc Tôn Sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, đã được 

chính Đức Mẹ nhắn nhủ với Lucia khi hiện ra tại 

Fatima ngày 13-6-1917. “Chúa muốn dùng con để 

thiết lập việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ 

trên thế gian”. Một tháng sau, ngày 13-7-1917, 

Đức Mẹ xác quyết thêm một lần nữa việc tôn sùng 

này và Mẹ hứa: “Nếu nhân loại thực hành lời Mẹ 

dạy, nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hòa 

bình”.  

 

Đến ngày 20-12-1925, Đức Mẹ cùng Chúa Giêsu 

Hài Đồng đã hiện ra một lần nữa. Lần này Đức Mẹ 

đã tỏ ra rất buồn về những tội lỗi vong ân bội bạc 

của loài người, và Người đã chỉ cách làm sao để 

Đền Tạ Trái Tim Me. Chúa Giêsu Hài Đồng phán 

với Lucia: “Hãy thương Trái Tim Rất Thánh của 

Mẹ con, đang bị muôn gai nhọc xâu xé, vì tội vô 

ân bội bạc của loài người. Nhưng không có ai 

chịu tháo gỡ bằng cách ăn năn đền bồi”. 

 

Còn Đức Mẹ nhắn nhủ: “Hỡi con, hãy nhìn Trái 

Tim Mẹ, đang bị bao quanh bởi những gai bội 

bạc và phạm thượng của loài người. Ít là con hãy 

an ủi Khiết Tâm Mẹ”. Đức Mẹ còn hứa: “Mẹ hứa 

sẽ ban ơn cứu độ cần thiết cho những ai 5 Thứ 

Bảy Đầu Tháng liên tiếp, sốt sáng sưng tội, rước 

lễ, lần hạt Mân Côi ...” 

 

Việc Đền Tạ được hiểu đó là một sự hy sinh và khó 

nhọc. Chị Lucia là người đã thi hành sứ mệnh này 

đầu tiên, khi chị ở trong tu viện xa cách người mẹ 

yêu quí của mình. Chính Lucia đã chứng tỏ tâm tình 

ấy qua một lá thư viết về cho mẹ: “… Mẹ ơi, chính 

vì thế con xin mẹ hãy dâng hiến sựchia ly của mẹ 

con mình lên Đức Mẹ, như một sự phạt tạ để đền bù 

tội lỗi của những đứa con bội bạc đã phạm đến Người”  

Sống trên dương thế ai là người tránh khỏi những 

gian nan khốn khó. Sự đau đớn này có thể gây nên 

chính bởi người bạn đời đã từng chia cơm xẻ áo …. 

Sự chua sót này cũng có thể mang đến bởi đứa con 

thân yêu của chúng ta …. Nhưng là người con thảo, 

nên biết kết hiệp và dâng hiến những đau thương 

này lên cho Mẹ, để đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, 

sẽ trở thành của lễ Thiêng Liêng trước Tôn Nhan 

Thiên Chúa. Trong phong trào Tông Đồ Fatima đã 

khuyến khích hội viên: Dự thánh lễ Thứ Bảy Đầu Tháng, 

đó là việc đền tạ cho tập thể. Còn việc đền tạ cá nhân là 

mặc Áo Đức Bà Carmêlô, là dấu chỉ đền tạ và tận hiến 

cho Đức Mẹ 

 

V. Sống Sứ Điệp Fatima. 

 

Khi Đức Mẹ ban mệnh lệnh cho thế gian, đây là một 

chương trình hòa bình từ Thiên Đàng. Đức Mẹ đã dùng 

tiếng nhân loại, để kêu gọi mọi người thi hành sứ điệp 

của Mẹ. Nên sứ điệp Fatima dành cho tất cả mọi người. 

 

Đức Ông Colgan và ông John Haffer, đã thành lập hội 

Tông Đồ Fatima từ năm 1947. Phong trào này kêu gọi 

mọi người thi hành sứ điệp Fatima, bằng cách ký tên vào 

bản cam kết thực hành mệnh lệnh của Mẹ, đã được nhiều 

người đón nhận và đã phát triển trên một trăm quốc gia, 

số hội viên lên đến hơn 11 triệu. Đã đóng góp một một 

phần đáng kể với Giáo Hội trong việc mưu tìm hòa bình 

cho thế giới, nhất là vào những    năm 1980, 1981, khi 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát tại Công 

Trường Thánh Phêrô. 

 

Những nơi nào có phong trào Tông Đồ Fatima, chúng tôi 

khuyến khích bà con nên gia nhập, bởi vì trong một đoàn 

thể sẽ có sự tương trợ lẫn cho nhau. Còn trong các họ 

đạo, giáo phận, vắng bóng người lãnh đạo, hay các 

quốc gia bị cấm đoán. Chúng ta vẫn có thể tự 

nguyện cam kết với Đức Mẹ là sẽ cố gắng thi hành  

trọn vẹn sứ điệp của Người. 

 

Chúng ta tự nguyện thi hành mệnh lệnh Cải Thiện 

Đời Sống, Lần Hạt Mân Côi, Đền Tạ Trái Tim Vẹn 

Sạch Đức Mẹ là sưng tội và rước lễ ngày Thứ Bảy 

Đầu Tháng (Lễ Thứ Bảy nào cũng được miễn là có 

ý đền tạ Đức Mẹ). Riêng việc đền tạ cá nhân là mặc 

áo Đức Bà Carmelo, phải nhờ đến Linh Mục, bởi vì 

hàng giáo phẩm mới có năng quyền làm phép và 

mặc áo Đức Bà Carmelo cho những ai thỉnh cầu. 

 

VI. Sứ Điệp Fatima  

Còn Khẩn Thiết Cho Ngày Nay Không? 

 

Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13-7-1917, 

Người có lưu ý cho nhân loại về sự bành trướng của 

thuyết vô thần, thuyết này đã tan biến bắt đầu từ 

năm 1989. Nên nhiều người đã cho rằng việc thi 

hành mệnh lệnh Fatima đã chấm dứt. Xin lắng nghe 

lời kêu gọi của Giáo Hội.Đức Giáo Hoàng Benedict 

XVI, khi còn là Hồng Y Giáo Chủ Ratzinger, trong 
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khi giải thích bí mật Fatima, có nhắc đến việc Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bị mưu sát. Và từ đó 

Ngài đưa ra một bài học như sau: “Ở đây, chính 

bàn tay của một người mẹ đã làm lệch hướng viên 

đạn định mệnh ấy để một lần nữa chứng tỏ rằng 

không hề có số phận nào không thể thay đổi, rằng 

đức tin và lời cầu nguyện mãnh liệt hơn những 

viên đạn và đức tin hùng mạnh hơn các đạo 

quân.” 
 

Cho nên, nếu chúng ta muốn cho người có tội biết 

ăn năn trở lại? Muốn cho thế giới được hòa bình? 

Phải nghe theo lời Mẹ nhắn nhủ. Hãy tín thác vào 

Thiên Chúa, hãy xấp mình xuống đất, ăn năn sám 

hối tội lỗi mình, và trở về đời sống cầu nguyện … 

Dâng hết thảy những khốn cùng của trần gian nơi 

Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, vì Mẹ Fatima đã hứa: 

 

“Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đàng 

dẫn con đến với Chúa.” (Fatima 13-6-1917). 

 

Như vậy, chúng ta tin rằng: Nhờ lời cầu bầu của 

Đức Mẹ, Thiên Chúa sẽ thay đổi dòng lịch sử? 

Người sẽ tha thứ tất cả và ban cho nhân loại niềm 

hy vọng: “Sau cùng Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng ” Đức 

Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa 

Thánh, sau lễ phong Chân Phước cho hai trẻ 

Francisco và Jacinta ở Fatima ngày 13-5-2000, Ngài 

cũng đã nhận định rằng:“Các biến cố dồn dập trong 

năm 1989, cả ở Liên Bang Sô Viết lẫn ở một số 

quốc gia Đông Âu, đã dẫn đến sự sụp đổ của các 

chế độ  vốn cổ xúy chủ nghĩa vô thần.  

 

Đức Thánh Cha cũng đã chân thành cảm tạ Đức 

Trinh Nữ Rất Thánh về điều đó. Tuy nhiên, tại 

những phần đất khác trên thế giới, các cuộc tấn 

công chống Giáo Hội và các Kitô hữu, kèm theo 

gánh nặng thống khổ họ cam chịu, vẫn còn tiếp diễn 

một cách bi thương. Cho dù các biến cố được phần 

thứ ba của “bí mật” Fatima nói đến hiện nay kể 

như đã thuộc về một phần của quá khứ, những lời 

Đức Mẹ mời gọi cải thiện và sám hối, được công 

bố từ đầu thế kỷ XX, vẫn mang tính thời sự và 

khẩn thiết của ngày hôm nay”. 

 

Do đó, sống trong một thế giới đầy hận thù, hoang 

tàn đổ nát như ngày nay. Muốn băng bó thương tích 

của nhân loại, ta phải thi hành 3 mệnh lệnh Fatima, 

một sứ mạng thiêng liêng của mỗi người. 

 

Sưu Tầm Kiến Què 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pope Pio XII and Fatima 

 

 
 

 

Đức Giáo Hoàng PIO XII 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pope Paul VI and Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Pope John Paul II and Lucia - Pope Benedicto XVI and Fatima 
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I. Đức Mẹ Tiên Báo 

Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917, ngoài 

nước Bồ Đào Nha, thế giới hình như không hay biết gì 

biến cố trọng đại này. Mãi sau cuộc Thế Chiến Thứ II, 

cuộc chiến mà chính Đức Mẹ đã tiên báo ngày 13-7-

1917 đã xẩy ra, nên nhân loại mới tỏ ra ngỡ ngàng. 

Đức Mẹ đã tiên báo: 

“Nếu loài người không ngưng xúc phạm đến Thiên 

Chúa, một cuộc chiến tranh khác khốc hại hơn sẽ xẩy 

ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI. Khi các con 

thấy ánh sáng lạ xuất hiện trong đêm, con hãy nhớ 

rằng đó là dấu chỉ Chúa báo cho con hay, Thiên Chúa 

sẽ trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, bằng chiến 

tranh, đói khát, bách hại Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng 

phải chịu nhiều đau khổ …” 

Lời tiên báo của Đức Mẹ được ban ra, chị Lucia nhân 

chứng duy nhất còn đó, nhưng có mấy ai biết lắng nghe 

lời Mẹ nhắn nhủ và thực hành. 

Đầu năm 1938, khi Lucia nhận thấy có luồng ánh sáng 

lạ, xuất hiện trong đêm, chị biết rằng là Thiên Chúa sắp 

sửa trừng phạt loài người vì tội ác của họ. Nhưng người 

ta không tin và cho đó là hiện tượng cực quang thông 

thường. Sau đó, Đức Quốc Xã xua quân chiếm Áo, châm 

ngòi cuộc Đại Chiến Thứ Hai, xẩy ra đúng vào triều đại 

Đức Giáo Hoàng Pio XI như lời Mẹ tiên báo, khiến cho 

cả thế giới phải bàng hoàng. 

Sứ điệp Fatima còn sáng tỏ hơn, khi Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II bị mưu sát tại công trường Thánh Phêrô 

vào giữa trưa ngày 13-5-1981. Trùng hợp với ngày Đức 

Mẹ hiện ra lần đầu tiên 13-5-1917. Sự kiện này cũng 

nghiệm đúng như lời tiên báo khác của Đức Mẹ: 

 “Đức Giáo Hoàng phải chịu nhiều đau khổ.” 

Qua những gian nan và những thử thách của Giáo Hội, 

loài người đang đón nhận sự mới khởi thắng của Trái 

Tim Mẹ. Và cũng là để cho nhân loại nhận thấy rằng 

những việc xẩy ra cho thế giới đúng như lời Đức Mẹ đã 

tiên báo. 

II. Đức Giáo Hoàng Phải Chịu Nhiều Đau Khổ! 

 

 

 

 

 

 

 

Múi tên đỏ chỉ nơi cây súng bắn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II 

Một băng đạn 13 viên đã được bắn xối xả từ một thanh 

niên gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mahomed Agca, đã làm tiêu 

tan cái không khí đầy nghiêm trang và thánh thiện của 

công trường Thánh Phêrô giữa trưa ngày 13-5-1981, khi 

Ngài nghiêng mình cúi xuống hôn một em bé trạc tuổi 

các em ở làng Fatima xưa. Những tiếng súng ấy đã gây 

xúc động và làm bàng hoàng cho toàn thế giới, nhất là 

khối Công Giáo hoàn vũ. 

Nạn nhân là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khả kính 

của chúng ta. Bốn viên đạn đã ghim sâu vào thân thể 

Ngài, trong khi Đức Thánh Cha đang đứng trên một 

chiếc xe mui trần, đi ban phép lành cho cả trăm ngàn 

người hành hương của các quốc gia trên thế giới, về 

Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra 

lần đầu tiên tại Fatima 13-5-1917. 

Người ta không biết rõ ai đứng sau lưng vụ ám sát này. 

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nhắm vào kẻ chủ mưu chính 

là Cấp Lãnh Đạo Tối Cao Sô Viết. Kế hoạch mưu sát 

Đức Giáo Hoàng đã được mật vụ KGB của Nga nghiên 

cứu kỹ lưỡng; giao trọng trách cho mật vụ Bảo Gia Lợi, 

và họ đã thuê một thanh niên gốc Thổ Nhĩ Kỳ thi hành 

kế hoạch đó.  

 

 

 

 

 

 

Vừa ra khỏi bệnh viện, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

liền vào khám đường thăm hỏi kẻ mưu sát Ngài. Kẻ ám 

sát Mahomed Agca, vừa trông thấy Ngài đã sửng sốt kêu 

lên: 

“Ủa, ông còn sống hả? Tôi bắn trúng lắm mà? Những 

đầu đạn đó đã được chế tạo đặc biệt có sức công phá, 

chạm vào đâu sẽ nổ tung. Hơn nữa, đầu đạn còn được 

tẩm thuốc độc, chỉ cần chảy máu là có thể nguy hiểm 

đến tính mạng. Nhưng sao ông vẫn còn đây?” 

Nền Hòa Bình  

Của Thế Giới 

Nằm Trong Trái Tim  

Từ Mẫu Maria 

Alexander Nguyễn Hoạt 

Nguyên CT ĐBX VN HK 

Sưu Tầm 
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Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mỉm cười và ôn tồn 

đáp: 

“Tay này bắn, đã có tay khác đỡ.” (Fatima-Moscow 

Editions Tequi. Paris Nov. 1981). 

Dù đạn vô thần có nguy hiểm cách mấy, cũng không thể 

nào xuyên thủng được bàn tay nhân từ của Mẹ Maria. 

Biến cố đó đã xẩy ra không ngoài sự quan phòng của 

Chúa và Mẹ. Đức Thánh Cha đã lên ngôi Giáo Hoàng 

như một sự tiền định, một người đã được chọn từ bên 

trong bức màn sắt, để chèo lái con thuyền của Giáo Hội 

vượt qua làn sóng Đỏ. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất mộ mến, tin tưởng 

và cậy trông vào Đức Mẹ. Nên ngày 13-5-1991, mười 

năm sau khi Đức Thánh Cha bị mưu sát tại công trường 

Thánh Phêrô, Ngài đã sang Faima và tạ ơn cùng Mẹ 

rằng: 

“Lạy Mẹ của con muôn đời, và đặc biệt ngày 13-5-1981 

khi con ngã xuống, Mẹ đã hiện diện bên cạnh và giúp 

đỡ con.” 

Và trong một bức thư gửi cho các Đức Giám Mục Ý 

ngày 13-5-1994, Ngài đã tỏ lộ: 

“ … chính bàn tay của một người Mẹ đã hướng dẫn 

đường đi của viên đạn và trong cơn đau đớn tột độ, vị 

Giáo Hoàng ấy đã dừng lại ngay ngưỡng cửa của sự 

chết.” 

Người ta còn kể rằng khi Ngài còn là Hồng Ý Giáo Chủ 

Cracovie ở Ba Lan, có lần đến thăm Cha Padre Pio, linh 

mục có năm dấu thánh; đã được cha Pio tiên báo Ngài sẽ 

lên ngôi Giáo Hoàng. Và đúng như lời cha Pio tiên đoán, 

Ngài đã được đăng quang Giáo Hoàng vào năm 1978, và 

khi lên ngôi, Ngài đã chọn ngay hiệu tòa Totus Tuus 

(toàn thân con thuộc về Mẹ). 

Sở dĩ cấp lãnh đạo tối cao Sô Viết muốn khống trị thế 

giới bằng thuyết vô thần, nên cho thi hành kế hoạch mưu 

sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; vì họ sợ uy thế của 

Ngài cản trở, Ngài là vị Giáo Hoàng can trường và quả 

cảm. Ngài còn là linh hồn và động lực của nhân dân Ba 

Lan, đang tranh đấu cho tự do trước sức ép của vô thần 

từ 40 năm qua. 

Cộng Sản quốc tế đã không thi hành được kế hoạch hạ 

sách đó. Vì những âm mưu của họ bị cản trở, không 

thành công, việc mưu sát Đức Giáo Hoàng thất bại. Kho 

đạn nổi dự trữ ngoài Đại Tây Dương, dùng để tấn công 

vào Ý Đại Lợi, chiếm luôn Vatican …, bỗng nhiên nổ 

tung (Soul). Âm mưu không đạt, nên cấp lãnh đạo vô 

thần đã thay đổi hoàn toàn và phải rẽ sang một hướng đi 

khác. 

Đến đây chúng ta nhớ lại lời Chúa trong Thánh Kinh khi 

Người thành lập Giáo Hội và chọn Thánh Cả Phêrô làm 

đầu Hội Thánh, Người đã hứa: 

“Phêrô, con là đá, Ta sẽ xây Giáo Hội Ta trên đá này. 

Quỉ hỏa ngục cũng không thể nào phá nổi. (Mt 

16:18).” 

Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, từ ngàn xưa, 

Vatican vẫn còn đó và còn mãi mãi cho đến ngày cuối 

cùng của nhân loại. 

III. Sứ Điệp Fatima Sáng Tỏ Hơn. 

Sự tin tưởng vào sứ điệp Fatima của Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolo II, đã được biểu lộ khi Ngài còn là Hồng 

Y Giáo Chủ Craccow, có lần Ngài đã xin Đức Thánh 

Cha dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. 

Ngài còn xây một nguyện đường tại biên giới Ba Lan – 

Nga, nơi đó thánh tượng Mẹ Fatima được đặt quay 

hướng về Đế Quốc Đỏ. 

Sau khi đăng quang Giáo Hoàng, với hai chuyến về thăm 

quê hương của Ngài, đã tăng nguồn sinh lực cho Cộng 

Đoàn Liên Đới, lực lượng thợ thuyền gồm 50 nghiệp 

đoàn, nguyên động lực chính yếu cho cuộc tranh đấu của 

nhân dân Ba Lan, đang đòi hỏi tự do và quyền lợi chính 

đáng của dân tộc. 

Trong lúc còn tĩnh dưỡng trong bệnh viện sau khi Ngài 

bị mưu sát. Đức Thánh Cha đã đọc lại tất cả các tài liệu 

liên quan đến Fatima; sau khi cầu nguyện, Ngài đã thổ lộ 

với Đức Giám Mục Hnilica thân cận của Ngài rằng: 

“Chỉ có một con đường duy nhất cứu vãn thế giới ngày 

nay là trở về cùng sứ điệp Fatima.” 

Đáng tiếc thay, vụ mưu sát Đức Giáo Hoàng đã xẩy ra 

đúng vào ngày giờ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại 

Fatima 13-5-1917, để nghiệm đúng như lời Đức Mẹ đã 

tiên báo tại Fatima rằng: 

“Nếu không nghe lời Mẹ …, Đức Giáo Hoàng phải 

chịu nhiều đau khổ …” 

Và sự kiện đó phải xảy ra cũng là để cảnh tỉnh cho 

những ai còn dè dặt, nghi ngờ về Fatima. Cũng như một 

số nhà thần học cho rằng nguồn ân sủng của Fatima đã 

cạn, không nên quan trọng hóa dữ kiện ấy. 

Ngày 13-5-1982, một năm sau khi bị mưu sát, Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II sang tận Fatima dâng hiến nước 

Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, và để tạ ơn Người đã 

cứu sống Ngài trong cuộc ám sát, mà tính mạng của Đức 

Giáo Hoàng sẽ ra đi trong ly tấc. Ngài đã tạ ơn cùng Đức 

Mẹ: 

“… Con đến đây hôm nay là vì cũng ngày này năm 

trước, tại công trường Thánh Phêrô ở Roma, xảy ra vụ 

ám sát Giáo Hoàng trùng hợp một cách lạ lùng với ngày 

hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima ngày 13-5-1917. 

Con như nhận thấy rằng trong sự trùng hợp về ngày giờ 

này lời kêu gọi đặc biệt đến nơi đây. Bởi vậy, con đến 

đây để tạ ơn Chúa quan phòng ở chốn này, việc mà Mẹ 

Thiên Chúa đã chọn theo thể cách của Người …” 
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Đức Thánh Cha, đại diện Chúa Kitô nơi trần gian, với 

tấm lòng quảng đại của người cha nhân từ, cùng với nền 

giáo lý siêu việt của Chúa, như Thánh Luca đã chép: 

“Hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho những người 

oán ghét các ngươi, hãy chúc lành cho những kẻ 

nguyền rủa các ngươi, hãy khẩn cầu cho những kẻ 

ngược đãi các ngươi … (Luca 6:27).” 

 Cũng như các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện rất nhiều và đặc biệt đã 

dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

 

IV. Chế Độ Vô Thần Quốc Tế  

Sụp Đổ Do Một Sự Mầu Nhiệm 

Chúng ta nên biết rằng trước khi cuộc cách mạng 

Bolsheviks tháng 10 năm 1917 của Nga Sô nổi dậy. Thì 

tháng 7 năm đó Đức Mẹ đã tiên báo với ba trẻ tại 

Fatima: 

“ … Nếu nhân loại không nghe lời Mẹ, nước Nga sẽ 

gieo rắc sai lầm trên toàn thế giới, gây chiến tranh và 

bách hại Giáo Hội …” 

Mãi đến tháng 10 năm ấy, cuộc cách mạng vô sản của 

Nga Sô mới khởi sự, lật đổ triều đại Nga Hoàng và đã 

thành công vào tháng 11 năm 1917. Kể từ đó, giới lãnh 

đạo Sô Viết đã cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh, luôn 

luôn chống phá và bách hại Giáo Hội khắp nơi. 

Riêng tại Nga Sô, tính đến năm 1971, Cộng Sản đã phá 

hủy 47 ngàn nhà thờ, và hơn 50 ngàn Giám Mục và Linh 

Mục bị giết. Lãnh tụ Lenin, cha đẻ ra những kế hoạch 

nhằm tiêu diệt Công Giáo đã tuyên bố: 

“Hoặc Cộng Sản còn và Công Giáo mất; hoặc Công 

Giáo tồn tại thì Cộng Sản phải hủy diệt.” 

Đức Thánh Cha Pio XI đã phải lên án Cộng Sản trong 

thông điệp Divini Redemptoris: 

“ … Cộng Sản hơn thế nữa, còn cướp đoạt hết tự do của 

con người, và loại trừ mọi ràng buộc luân lý cần có 

trong việc kiềm chế các lũng đoạn của những khát vọng 

mù quáng …” 

Tổng quát tính đến năm 1984, Cộng Sản đã gieo rắc sai 

lầm trên 53 quốc gia, xích hóa gần 2 tỷ người, trong đó 

có 58 triệu người Công Giáo. Sản xuất và tích trữ một số 

võ khí gần như vô địch; áp dụng một chính sách tàn bạo 

và sắt máu. Lãnh tụ Staline của Nga Sô, trong 29 năm 

cầm quyền giết 46 triệu dân Nga. Lãnh tụ Mao của 

Trung Hoa, 26 năm cầm quyền, giết 70 triệu dân Tàu. 

Polpot lãnh tụ Khemer đỏ giết 3 triệu dân Cao Miên nội 

trong 3 năm.  

Trên phương diện loài người thì đã cho chế độ Vô Thần 

là một chính thể chắc như đá vững như đồng không có gì 

tiêu diệt nổi, đã hành khổ nhân loại từ ¾ thế kỷ qua 

(Crusader Rosary Novina 1982). 

Theo đúng như lời Đức Mẹ nhắn nhủ tại Fatima mà chị 

Lucia đã lưu ý trong thư đệ trình lên Đức Giáo Hoàng 

vào năm 1940. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sau 

khi bị mưu sát, Ngài chính thức sang tận Fatima để tạ ơn 

Đức Mẹ đã cứu sống Ngài, và cử hành nghi thức hiến 

dâng thế giới và nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ 

vào ngày 13-5-1982. Theo như chị Lucia, lần hiến dâng 

này chưa được hoàn hảo, vì thiếu sự hiệp dâng của các 

Đức Giám Mục trên thế giới. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quyết định cử hành 

nghi lễ hiến dâng khác. Lần này có sự chuẩn bị từ một 

năm trước, bắt đầu từ ngày 8-12-1983 đến 25-3-1984. 

Sau khi cung thỉnh thánh tượng Mẹ từ Fatima về Rôma. 

Đức Thánh Cha đã long trọng cử hành nghi thức hiến 

dâng lần thứ hai, cùng với sự hiệp dâng của các Đức 

Hồng Y và Giám Mục trên thế giới. Theo như chị Lucia 

thì cuộc dâng hiến này coi như hoàn hảo như ý Đức Mẹ 

muốn. 

Do đó, trong lúc cả thế giới đang lo sợ hiểm họa vô cùng 

nguy hiểm của Vô Thần, có thể ảnh hưởng đến vận 

mệnh của cả nhân loại, ở cuối thế kỷ thứ XX này. Bỗng 

nhiên chế độ Vô Thần đó lại gục chết một cách bất đắc 

kỳ tử. Cơn bão tự do đã gầm thét khắp Đông Âu, quét 

sạch cùng một lúc một loạt các quốc gia Cộng Sản. Bắt 

đầu từ Ba Lan (1989), tới Czechoslovakia, Rumania, 

Hung Gia Lợi, Đông Đức … , sang đến Nga Sô (1990).  

Sự sụp đổ quá mau chóng của chế độ Cộng Sản làm kinh 

ngạc cho toàn thế giới. Nhà Văn Hào Andre Frossard 

của Hàn Lâm Viện Pháp đã phát biểu:  

“Theo tôi thì không phải là điều phi lý, khi nghĩ rằng 

những biến cố đã xẩy ra ở Đông Âu, là kết quả của các 

lời hứa của Đức Mẹ ở Fatima. Đối với tôi thì thật là rõ 

ràng, đây như là một thứ phép lạ đã thực hiện. Hơn nữa, 

không ai có thể giải nghĩa được theo lý trí loài người, 

hoặc chỉ dựa trên bình diện chính trị (30 Days March, p 

10, 14).” 

Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giám Mục 

Moscow, đã dẫn phái đoàn hành hương của giáo dân 

Nga sang Fatima ngày 13-10-1991 đã xác định: 

“Ngày nay mọi sự đã khá hơn, thực ra chúng ta có thể 

cho đó là lời tiên tri của Đức Mẹ ở Fatima đã ứng 

nghiệm. Và chúng ta làm sao có thể không nhớ tới việc 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phoalô II đã dâng hiến nước 

Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ vào năm 1984.” 

 

V. Sự Dâng Hiến Hoàn Hảo. 

Theo như lời hứa của Đức Mẹ Fatima, nước Nga sẽ trở 

lại và thế giới sẽ có hòa bình, nếu nhân loại thực thi hai 

điều kiện: Một là phải thi hành sứ điệp của Đức Mẹ 

Fatima. Hai là Đức Thánh Cha liên kết với các Đức 
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Giám Mục trên thế giới dâng hiến nước Nga cho Trái 

Tim Vẹn Sạch Mẹ. 

 

A. Thi hành ba mệnh lệnh Fatima. 

Một giáo sĩ đạo đức nhiệt thành, Đức Ông Colgan, một 

giáo dân quả cảm đã dâng hiến cả cuộc đời cho Fatima; 

hai vị này đồng khởi xướng phong trào Đạo Binh Xanh 

từ năm 1946 tai New Jerey Hoa Kỳ, được sự linh hướng 

của Lucia và Đức Giám Mục Fatima, đã có công làm 

cho phong trào này lớn mạnh trên khắp thế giới. Đến nay 

đã có hơn 25 triệu tín hữu ký tên thi hành sứ điệp 

Fatima. 

 Sứ điệp Fatima là một sứ điệp hòa bình, chỉ kêu gọi mọi 

người hy sinh, hãm mình và đền tạ; và đặc biệt đền tạ 

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Đoàn người tông đồ này đã 

đóng góp một phần không nhỏ trong việc mưu tìm hòa 

bình cho nhân loại. 

Để minh chứng về những hồng ân Chúa đã đổ xuống cho 

những dân tộc, thi hành sốt sắng sứ điệp hòa bình của 

Đức Mẹ. Chúng ta nên ôn lại đôi nét lịch sử của một số 

quốc gia, làm sao thoát khỏi nạn vô thần. 

 

1. Bồ Đào Nha 

Một cuộc cách mạng đã thành công tại Bồ Đào Nha năm 

1908, chính thể ấy đã lật đổ chế độ quân chủ của Vua 

Carlos, và xây dựng một chế độ thiên tả đầu tiên năm 

1910.  

Các nhà cầm quyền thời đó đã chịu ảnh hưởng nặng nề 

của thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa, nên đã miệt thị và đối 

nghịch với Công Giáo. Chẳng bao lâu Bồ Đào Nha đã 

trở thành một quốc gia hỗn loạn. Suốt 15 năm, chính 

quyền cách mạng đã 45 lần thay đổi chính phủ nhưng 

vẫn hoàn toàn đen tối. Lãnh tụ đảng Cộng Sản Bồ Đào 

Nha còn huênh hoang tuyên bố:  

“Lisbon là thủ đô vô thần nhất thế giới …, chỉ cần 3 

năm thôi là có thể quét sạch đạo Công Giáo ra khỏi 

nước.” 

Để cứu nước này và ngăn chặn làn sóng Vô Thần đang 

nổi lên như sóng cồn, đè nặng lên Giáo Hội và nhân dân 

Bồ Đào Nha. Tại vùng đồi núi Cova Da Ira thuộc 

Fatima, Đức Mẹ đã chọn ba em nhỏ chăn cừu, ngây thơ 

hiền lành, chất phác. Jacinta mới có 6 tuổi, Francisco 9 

tuổi và Lucia 10 tuổi. Mẹ truyền cho các em hãy siêng 

năng thi hành ba mệnh lệnh: 

- Cải thiện đời sống. 

- Lần hạt Mân Côi 

- Tôn sùng Mẫu Tâm 

Hàng Giáo Phẩm cũng như giáo dân Bồ Đào Nha cũng 

nhất loạt tuân theo. 

Chỉ ít năm sau, chính quyền Cộng Hòa, sặc mùi vô thần 

Bồ Đào Nha đã hoàn toàn tan rã vào năm 1928. Quyền 

lãnh đạo quốc gia giao cho ông Antonio de Oliveira 

Salaza, một giáo sư kinh tế người Công Giáo. Đúng như 

lời Đức Mẹ đã tiên báo trong ngày 13-7-1917: “Bồ Đào 

Nha đức tin luôn luôn bền vững.” 

2. Ba Lan 

Chính quyền Cộng Sản Ba Lan đã thực sự đặt nền thống 

trị trên đất nước này từ năm 1945, sau Đệ Nhất Thế 

Chiến. Nhân dân Ba Lan nhất định tranh đấu đòi lại tự 

do và những quyền lợi chính đáng của con người, đã bị 

tước đoạt từ 40 năm qua. Được sự hỗ trợ mạnh mẽ của 

khối Công Giáo, và sự lãnh đạo của các Đức Giám Mục 

trẻ, trong đó có Đức Hồng Y Carol Wojtyla, sau khi lên 

ngôi Giáo Hoàng năm 1978 với tước hiệu Gioan Phaolô 

II. Ngài đã xin về nước hai lần, nhưng không được chính 

quyền Cộng Sản Ba Lan chấp thuận. 

Người ta kể rằng: Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

vừa lên ngôi Giáo Hoàng. Lúc bấy giờ đoàn xe thiết giáp 

của Nga đang sẵn sàng vượt biên giới Ba Lan – Nga 

sang hỗ trợ chính quyền vô thần Ba Lan. Khi nghe được 

tin trên, lòng yêu nước của Đức Thánh Cha dâng lên tột 

độ. Ngài đã tuyên bố vô cùng cứng rắn rằng:  

“Nếu xe thiết giáp của Nga vượt biên giới tiến vào Ba 

Lan, tôi sẽ cởi áo Giáo Hoàng trở về quê hương để cùng 

chiến đấu với dân tộc tôi.”  

Do đó, đoàn xe thiết giáp của Nga đã phải dừng lại ngoài 

biên giới. 

Lúc bấy giờ, hàng Giáo Phẩm Ba Lan kêu gọi toàn thể 

giáo dân ai nấy hãy ăn năn sám hối và cầu nguyện. Sau 

khi kết thúc tuần lễ canh thức và đền tạ tại trung tâm 

Đức Mẹ Czestochowa. Giới lãnh đạo Cộng Sản Ba Lan 

nhượng bộ, và chấp thuận cho Đức Giáo Hoàng về thăm 

quê hương lần đầu tiên của Ngài vào ngày 2-6-1979. 

Nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha, đã làm tăng 

nguồn sinh lực cho nhân dân Ba Lan. Ngài chỉ sử dụng 

một đường lối chân thật, ôn hòa và công chính, chính thể 

Vô Thần Ba Lan đã phải lùi bước. Cuộc chiến thắng này 

cũng là chốt điểm và khởi nguồn cho sự sụp đổ của khối 

Cộng Sản Đông Âu. 

 

3. Phi Luật Tân. 

Vào năm 1986, mặc dù Tổng Thống Phi Luật Tân 

Marcos đang sống lưu vong bên nước ngoài, nhưng còn 

tiếc cái ngôi báu của mình, nên đã xúi dục một số tướng 

lãnh đang còn nắm dữ một phần lớn trong quân đội, toan 

tính dùng bạo lực lấy lại quyền hành. 
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Đức Hồng Y Sin của Giáo Phận Manila đã kêu gọi giáo 

dân mở cửa thánh đường chầu Thánh Thể suốt ngày 

đêm, trong khi đoàn quân Môi Khôi, cùng với thánh 

tượng Đức Mẹ thánh du quốc gia diễn hành trước mũi 

súng của hai lực lượng đang ghìm súng, một bên của cựu 

Tổng Thống lưu vong Marcos và bên kia là của Tổng 

Thống dân cử Aquino đang dàn trận. Viên sĩ quan chỉ 

huy lực lượng của cựu Tổng Thống Marcos đã ba lần ra 

lệnh khai hỏa, nhưng vô hiệu. Sau đó phải tự động rút lui 

dưới một trận cuồng phong giữ dội. Biến cố này đã tránh 

cho nhân dân Phi Luật Tân tránh khỏi một cuộc nội 

chiến vào năm 1986. 

Để tạ ơn Đức Mẹ, hàng triệu tín hữu đã cung nghinh 

thánh tượng Thánh Du Quốc Tế Fatima tại Thủ Đô 

Manila vào năm 1987 (Soul Mz. 1988). 

B. Dâng Hiến Nước Nga Cho Đức Mẹ. 

Việc dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã 

được Đức Mẹ nhắn nhủ với 3 em nhỏ tại Fatima ngay 

khi Mẹ hiện ra lần thứ ba ngày 13-7-1917. 

“Mẹ đến để cho các con biết phải dâng hiến nước Nga 

cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, và rước lễ đền tạ ngày 

Thứ Bảy đầu tháng …” 

Nhưng chưa phải là lúc công bố cho nhân loại nên chi 

Lucia phải giữ kín. Mãi đến năm 1929, Đức Mẹ hiện ra 

với chị Lucia tại Tuy trong đêm chị đang cầu nguyện. 

Người phán bảo: 

“Ta đến để nhắn nhủ thế giới hãy dâng nước Nga cho 

Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ … Nếu nghe lời Mẹ nước Nga 

sẽ trở lại và có hòa bình …” 

Theo như chị Lucia cho biết Đức Mẹ còn giải thích 

thêm: 

“Sự dâng hiến phải được thực hiện bởi Đức Thánh Cha 

cùng với sự hiệp dâng của các Giám Mục trên thế giới.” 

Chị Lucia đã thưa trình sự việc lên mẹ Bề Trên và cha 

linh hồn, các ngài đều đã khuyên chị nên viết những điều 

đó xuống giấy và đệ trình lên Đức Giám Mục và Đức 

Giáo Hoàng. Nhưng hàng chục năm trôi qua việc dâng 

hiến vẫn chưa được thực hiện. 

Mãi đến năm 1940, trong lúc cuộc đệ nhị thế chiến xẩy 

ra ác liệt, Đức Giáo Hoàng Pio XII đang lo lắng mưu tìm 

hòa bình cho thế giới. Chị Lucia đã mạnh dạn viết thư 

cho Đức Thánh Cha, xin Ngài dâng hiến nước Nga cho 

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio XII 

đắn đo và cầu nguyệt rất nhiều về việc này. 

Hai năm sau, nhân dịp hàng Giáo Phẩm và gíao dân Bồ 

Đào Nha mừng Lễ Bạc, kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra 

tại Fatima ngày 13-10-1942. Trong dịp này Đức Thánh 

Cha Pio XII đã dâng hiến thế giới và dân tộc xa lìa 

chúng con (không nói rõ mước Nga) cho Trái Tim Vẹn 

Sạch Mẹ vào lúc cuối cùng của dịp lễ ngày 31-10-1942, 

bằng lời khấn xin sau: 

“Xin Mẹ ban hòa bình cho những người xa lìa chúng con 

bởi sự sai lầm hay ly giáo … Xin đem họ về với Giáo 

Hội của Chúa theo một chủ chiên duy nhất …” 

Sự dâng hiến này đã như là một mốc chỉ, một biến cố 

quan trọng thay đổi cả dòng lịch sử, ghi dấu một kỷ 

nguyên mới, đó là Kỷ Nguyên Của Đức Mẹ. 

Trong lá thư Lucia viết cho Đức Giám Mục Gurza, chị 

cho biết: 

“… Chúa nhân từ đã tỏ cho con biết sự vui mừng của 

Người về việc dâng hiến của Đức Thánh Cha, mặc dù 

chưa được hoàn hảo theo ý Người. Để đáp lại Người 

hứa ban cho cuộc chiến này chấm dứt sớm, còn sự trở 

lại của nước Nga thì chưa …” (CTCCMCK tr. 203). 

Quả thật, ngay năm sau ngày 2-2-1943 quân Đức kiệt 

quệ xin đầu hàng ở Stalingrad, và ngày 30-4-1945 Hitler 

tự tử tại Bá Linh. 

Lịch sử dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã 

được cử hành qua các triều đại Giáo Hoàng kế tiếp. Đức 

Giáo Hoàng Pio XII dâng hiến ngày 31-10-1942. Đức 

Giáo Hoàng Gioan XXIII dâng hiến ngày 1-9-1959, Đức 

Giáo Hoàng Phaolô VI dâng hiến ngày 21-11-1964, Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dâng hiến lần thứ nhất ngày 

13-5-1982, và lần thứ hai ngày 25-3-1984, với sự hiệp 

dâng của các Giám Mục trên thế giới, bằng lời lẽ sau: 

“Bốn mươi năm trước, rồi mười năm sau, tôi tớ của Mẹ 

là Đức Giáo Hoàng Pio XII, chứng kiến cảnh khổ đau 

của nhân loại, đã phó thác và hiến dâng cả thế giới cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đặc biệt nhân dân 

mà Mẹ yêu thương cách riêng là Nước Nga. Con xin lập 

lại lời phó thác và hiến dâng mà vị tiền nhiệm của con 

đã thực hiện tại Tòa Thánh Phêro.” 

Theo chị Lucia: 

“Lần dâng hiến sau cùng coi như hoàn hảo theo ý Đức 

Mẹ muốn. Vì việc hiến dâng ấy có sự hiệp nhất giữa 

mọi người Kitô hữu, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đầu hữu 

hình là Đức Giáo Hoàng, đại diện duy nhất và chân 

thật của Chúa Giêsu ở trần gian.” 

Chị Lucia nhấn mạnh thêm: 

“Sự dâng hiến chỉ hoàn hảo khi nào mỗi cá nhân, mỗi 

gia đình, mỗi họ đạo, mỗi quốc gia, theo gương của Đức 

Thánh Cha, tự hiến dâng lên Trái Tim Vẹn Sạch Đức 

Mẹ.” 

Sau lần dâng hiến hoàn hảo của Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II vào năm 1984, ngay năm sau 1985, ông 

Mikhail Gorbachev lên nắm chính quyền tại Nga, với hai 

chính sách Đổi Mới và Cởi Mở đã làm rung động đến 

tận cội rễ Xã Hội Chủ Nghĩa. 
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Ngày 1-12-1989, ông bà Milkhail Gorbachev, Tổng Bí 

Thư của đảng Cộng Sản Nga đến triều yết Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolo II tại Vatican, khiến cho cả thế giới 

thở phào nhẹ nhõm. Mối liên hệ ngoại giao giữa Vatican 

- Moscow đã cắt đứt từ 74 năm qua nay đã được nối lại. 

 

III. Nền Hòa Bình Của Thế Giới … 

Chính sự hiến dâng hoàn hảo của Đức Thánh Cha, với 

sự hiệp dâng của các Đức Giám Mục trên thế giới cùng 

với sự hiệp ý của mọi thành phần dân Chúa, biết lắng 

nghe và thi hành ba mệnh lệnh Fatima. Đã khiến cho 

hồng ân của Chúa đang tích trữ trong Trái Tim Mẹ tuôn 

đổ xuống dương gian, đưa đến sự khởi đầu Vinh Thắng 

của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

Trong một lần cầu nguyện, chị Lucia đã thắc mắc và 

thầm hỏi Chúa. Tại sao nước Nga không thể trở lại nếu 

không có sự dâng hiến nước ấy cho Trái Tim Vẹn Sạch 

Đức Mẹ. Chị đã thấu triệt ý nghĩa khi được Chúa Giêsu 

tỏ cho chị hay: 

“Bởi vì Cha muốn toàn thể Giáo Hội nhận thức rằng: 

Kết quả sự dâng hiến ấy như là một sự vinh thắng của 

Trái Tim Mẹ, để cùng truyền bá việc tôn sùng Trái Tim 

Vẹn Sạch Mẹ phải song song với việc sùng kính Thánh 

Tâm Cha.”   

Do đó sự chiến thắng này mới chỉ là khởi đầu cho sự 

Toàn Thắng của Trái Tim Mẹ. Sự chiến thắng sau cùng 

là cuộc chiến thắng tội lỗi và các tà thuyết trên thế gian 

để đưa các linh hồn về cùng Chúa. Và đó cũng là mục 

đích chính của Mẹ đã từ trời hiện xuống tại làng Fatima 

xưa. 

Một số nhà thần học đã được Đức Giám Mục triệu thỉnh 

về Fatima cũng cho rằng: 

“Việc nước Nga trở lại không phải là dấu chỉ toàn thắng 

của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, mà đó mới là sự khởi xướng 

và động lực của việc canh tân tạo nên cuộc Toàn Thắng 

của Trái Tim Mẹ; động lực ấy sẽ phát khởi từ nước 

Nga.” 

Chân Phước Jacinta trước khi về trời đã dối lại cho chị 

Lucia như sau: 

“Chị hãy nói cho thế giới biết rằng: Muốn có hòa bình 

hãy chạy đến cùng Mẹ, vì Chúa đã ủy thác việc đó trong 

tay Đức Mẹ.” 

Sống trên dương gian ai là người tránh khỏi đau khổ? 

Tâm hồn nào không ôm ấp những oan khiêng của gian 

trần? Gia đình nào không phải trải qua những khốn khó 

của trần thế? Quốc gia nào tránh khỏi những áp chế giã 

man của quyền lực? Thế giới luôn luôn có những học 

thuyết sai lầm này đến sai lầm khác! Hãy phó thác mọi 

sự trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, nhân loại sẽ tìm 

được mọi sự an bình và hoan lạc. 

Cho nên, Linh mục Joseph Pelltier sau khi đã tìm hiểu 

kỹ lưỡng về sứ điệp Fatima, ngài đưa ra nhận định sau: 

“Khi tôi đọc những trang thư của chị Lucia gửi cho cha 

linh hướng của chị, tôi cảm thấy lo sợ khi biết rằng cách 

thức hiệu nghiệm nhất để cho nước Nga trở lại, đang 

nằm trong tầm tay của mỗi người chúng ta …” 

Hơn nữa, một linh mục (McClean) dòng Đa Minh có lần 

thắc mắc hỏi chị Lucia:  

“Chị đã hướng dẫn nhà điêu khắc gia Jose Thedim tạc 

tượng Đức Mẹ Fatima phải không? Tại sao trên tà áo 

Mẹ lại có ngôi sao?”  

Chị Lucia trả lời:  

Dạ phải, Đức Mẹ cho con thấu triệt điều ấy, ngôi sao 

ấy là có ý để cho mọi người biết rằng: Mẹ luôn luôn 

đứng đầu và đi tiên phong chống lại các tà thuyết trên 

thế gian.” 

Điểm qua dòng lịch sử chúng ta thấy đó là một bằng 

chứng hùng hồn và chắc chắn để có thể nhắc lại ý tưởng 

của cha Pelletier rằng: 

“Nền hòa bình công chính của các dân tộc, của thế giới 

đang nằm trong Trái Tim Từ Mẫu Maria. Điều quan 

trọng là mọi thành phần dân Chúa, Tu Sĩ cũng như giáo 

dân có tin tưởng, hiệp nhất và thực hành theo những lời 

nhắn nhủ của Mẹ hay không?” 

 

IV. Việc Dâng Hiến Hoàn Hảo Của Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolo II 

 

A. Chuẩn Bị Dâng Hiến.  

 

Thơ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị gửi 

các Đức Giám Mục trên thế giới, xin hiệp dâng loài 

người và dân tộc Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức 

Mẹ. 

 

Quí chư huynh yêu quí, 

 

Ngày 25-3-1983, chúng ta bắt đầu đặc biệt việc 

mừng Kỷ Niệm Ơn Cứu Rỗi, một lần nữa tôi cám ơn 

quí chư huynh đã cùng tôi khai mạc cùng một ngày 

mừng Năm Cứu Rỗi ở địa phận của quí chư huynh. 

Lễ Trọng Truyền Tin mà trong chu kỳ phụng vụ nhắc 

nhở đến việc khởi sự công cuộc cứu rỗi nhân loại là 

một thời điểm thích đáng nhất cho việc khai mạc 

này. 

 

Thưa quí chư huynh, 

Trong Năm Thánh Cứu Rỗi này, tôi muốn tuyên 

xưng quyền năng cứu độ nhờ Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã cảm 

nghiệm được quyền năng cứu độ này ở một mức độ 

đặc biệt nhất. Những lời lẽ trong việc hiến dâng và 
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phó thác. Tôi gửi kèm theo đây, với một chút thay 

đổi, vẫn giống như những lời mà tôi đã đọc tại 

Fatima ngày 13-5-1982. Tôi tin chắc chắn là việc 

lập lại nghi thức Hiến Dâng này trong năm Mừng 

Kỷ Niệm Ơn Cứu Rỗi sẽ đáp ứng với lòng mong ước 

của nhiều con tim muốn tái diễn chứng cớ về lòng 

sùng kính của họ đối với Đức Trinh Nữ Maria và 

muốn phó thác cho Người những sầu thương của họ 

nơi những tệ hại hiện nay, những lo âu về những tai 

biến đang chực chờ ở tương lai, những dự liệu cho 

hòa bình và công lý ở riêng từng nước cũng như của 

cả nhân loại. Ngày lễ Truyền Tin trong mùa Chay 

năm 1984 là ngày thích đáng nhất để bày tỏ lòng 

sùng kính này. Xin quí chư huynh cử hành việc tái 

dâng hiến này theo cách thức nào mà qui chư huynh 

cho là thích hợp nhất. 

 

B.Hành Vi Dâng Hiến. 

 

 Lời Kinh Dâng Hiến của ĐGH Gioan Phaolo II. 

  

(1) Chúng con chạy đến với sự che chở của Mẹ, ôi Mẹ 

Thiên Chúa. Khi thốt lên những lời ca nguyện mà Giáo 

Hội Chúa Kito đã nguyện cầu trong bao thế kỷ, chúng 

con hôm nay đặt mình trước nhan thánh Mẹ trong năm 

mừng Kỷ Niệm Năm Cứu Rỗi. 

 

Chúng con xin hợp với tất cả mọi chủ chăn trong Giáo 

Hội làm thành một thân thể và một tập đoàn, đúng như ý 

của Chúa Kito muốn cho các tông đồ hiệp nhất với 

Thánh Phêro. 

 

Trong mối liên kết hiệp nhất này, chúng con đọc những 

lời hiến dâng mà chúng con muốn bao gồm một lần nữa 

niềm hy vọng của Giáo Hội cũng như lo âu đối với thế 

giới ngày nay. 

 

Bốn mươi năm trước, rồi mười năm sau đó, tôi tớ cuả 

Mẹ là Đức Giáo Hoàng Pio XII, chứng kiến cảnh khổ 

đau của gia đình nhân loại, đã phó thác và hiến dâng cả 

thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đặc biệt 

nhân dân mà Mẹ yêu thương và quan tâm cách riêng. 

 

Cùng thế giới của mọi mgười và mọi dân tộc này trước 

mắt của con hôm nay đây, con xin lập lại lời phó thác và 

hiến dâng mà vị tiền nhiệm của con đã thực hiện tại Tòa 

Thánh Phêro: Thế giới của Kỷ Nguyên Thứ Hai đang kết 

thúc, thế giới tân tiến của chúng con hôm nay! … 

 

Ôi Mẹ của mọi người và mọi dân tộc, Mẹ biết rõ tất cả 

các ước vọng của họ, với ý thức làm mẹ, Mẹ biết tất cả 

những giằng co giữa sự thiện và sự dữ, giữa ánh sáng và 

bóng tối, đang hành hạ thế giới tân tiến hôm nay, xin 

nhận lời kêu than mà chúng con được Thánh Linh khơi 

động trực tiếp dâng lên Trái Tim Mẹ, Với tình yêu của 

một Từ Mẫu và tôi tớ, xin hãy ôm lấy thế giới nhân loại 

của chúng con mà chúng con phó thác và hiến dâng cho 

Mẹ, vì chúng con đầy âu lo cho vận mệnh hiện tại và đời 

đời của mọi người và mọi dân tộc. Một cách đặc biệt, 

chúng con xin phó thác và hiến dâng cho Mẹ tất cả 

những người và những dân nước cần được phó thác và 

hiến dâng. Chúng con chạy đến với sự bảo hộ của Mẹ. 

Ôi! Mẹ Thiên Chúa, xin đừng chê chối lời cầu xin của 

chúng con dâng lên Mẹ trong cơn gian nan này. 

 

(2) Này đây, trước nhan Mẹ, Mẹ Chúa Kito, trước Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, cùng với toàn thể Giáo 

Hội, chúng con muốn liên kết chính mình với việc hiến 

dâng này, mà vì yêu chúng con, Con Mẹ đã tự hiến cho 

Chúa Cha: “Vì họ Người nói, Con tự hiến để được thánh 

hóa trong chân lý (Gioan 17:19).”Chúng con mong ước 

liên hiệp chính mình với Đấng Cứu Thế của chúng con 

trong việc tự hiến này của Người cho thế gian và toàn 

thể nhân loại, một việc tự hiến đầy quyền năng thứ tha 

và đền bồi với tất cả Trái Tim Thần Linh của Người. 

Quyền năng của việc tự hiến này trải qua mọi thời đại và 

bao gồm mọi cá nhân, dân tộc và đất nước. Nó thắng 

vượt mọi sự dữ có thể do thần tối tăm khêu gợi lên, mà 

thật sự nó đã khêu gợi lên ở thời đại của chúng con, 

trong lòng con người và nơi lịch sử. 

 

Chúng con cảm nghiệm sâu xa là chừng nào việc cần 

phải hiệp với chính Chúa Kito trong việc hiến dâng nhân 

loại và thế giới này, vì công việc dứu chuộc của Chúa 

Kito cần phải được chia sẻ cho thế giới qua Giáo Hội. 

Năm cứu độ này tỏ ra niềm hoan hỷ đặc biệt của toàn 

thể Giáo Hội. Lạy Mẹ, nữ tì của Thiên Chúa, Đấng hoàn 

toàn vâng phục ý muốn thần linh, chớ gì Mẹ được chúc 

tụng trên mọi tạo vật. 

 

Kính mừng Mẹ, Đấng liên hiệp trọn vẹn với việc hiến 

dâng cứu độ của con mình. 

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội! Hãy soi dẫn dân Chúa 

trên con đường Tin Cậy Mến. Hãy giúp chúng con sống 

trong sự chân thật của việc Chúa Kito tự hiến cho tất cả 

gia đình nhân loại trong thế giới tân tiến hôm nay. 

 

Ôi lạy Mẹ, xin dâng hiến lên Mẹ thế giới, mọi người, mọi 

dân tộc, chúng con cũng phó dâng lên Mẹ chính việc 

hiến dâng thế giới này, nơi Trái Tim từ mẫu của Mẹ. 

 

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria! Xin giúp 

chúng con chiến thắng hiểm nguy của sự dữ vốn dễ dàng 

đâm rễ sâu vào lòng dạ con người của con người hôm 

nay, mà tác hại của nó đã đè nặng trên thế giới hiện đại, 

và dường như cản trở nhân loại tiến bước trong tương 

lai! 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi đói khát và chiến 

tranh. 
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- Xin giải cứu chúng con cho khỏi chiến tranh nguyên tử, 

khỏi tự hủy diệt vô số kể, khỏi mọi thứ chiến tranh. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi tội lỗi phạm đến sự 

sống con người ngay từ khởi thủy của nó. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi mọi bất công trong 

đời sống xã hội, cả trên thế giới cũng như nơi các quốc 

gia. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi tự ý giầy đạp các giới 

răn của Thiên Chúa. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi những áp lực muốn 

dồn ép vào lòng con người sự rất chân thật về Thiên 

Chúa. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi mất ý thức phân biệt 

lành dữ. 

- Xin giải cứu chúng con cho khỏi tội phạm đến Chúa 

Thánh Linh. 

 

Lạy Mẹ Chúa Kito, xin hãy chấp nhận lới kêu cầu đầy 

khổ đau của từng người cũng như của toàn thể xã hội 

loài người. Xin dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần 

giúp chúng chiến thắng mọi tội lỗi, tội của từng người 

cũng như tội của chung thế giới, tội dưới mọi hình 

thức.Một lần nữa, nơi lịch sử thế giới, xin quyền năng 

cứu độ vô biên, quyền năng của tình yêu thương xót, hãy 

chiếu giải! Hãy ngăn chặn sự dữ! Hãy biến đổi lương 

tri! Xin TT VN Nguyên Tội Mẹ tỏa ra cho tất cả mọi 

người ánh sáng hy vọng. 

 

Gioan Phaolo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nữ Tu Lucia Xác Nhận 
 

Coimbra ngày 29 tháng 8 năm 1989 

Binh an trong Chúa Kito 

Chị Maria Bethleem thân mến, 
 

Em đã nhận được thơ chị, và tuy em chỉ có ít thì giờ rảnh 

rỗi, em xin trả lời câu hỏi của chi: Việc hiến dâng thế 

giới như Đức Mẹ muốn đã được thực hiện chưa? Ngày 

31 tháng 10 năm 1942, Đức Thánh Cha Pio XII đã làm. 

Cũng có người hỏi em Đức Thánh Cha có làm đúng theo 

như Đức Mẹ muốn không? Em trả lời “Chưa Đúng” vì 

còn thiếu sự hiệp dâng của tất cả các Đức Giám Mục 

trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI cũng đã dâng 

hiến ngày 13 tháng 5 năm 1867. Người ta đã hỏi em Đức 

Thánh Cha có làm đúng như Đức Mẹ xin không? Và em 

đã trả lời “Không” vì cũng thiếu sự hiệp nhất của mọi 

Giám Mục trên thế giới. 

 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã làm việc hiến dâng 

ngày 13 tháng 5 năm 1982, người ta hỏi em về việc đó 

như thế nào, và em trả lời là còn thiếu sự hiệp thông của 

mọi Giám Mục trên thế giới. Sau đó Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolo II đã viết thư cho tất cả các Giám Mục 

toàn thế giới, xin các Đấng hiệp ý với Ngài dâng hiến 

chính nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ một lần nữa. 

Ngài đã cung thỉnh công khai Thánh Tượng ở nhà 

nguyện Capenlinda về Roma ngày 25 tháng 3 năm 1984. 

Tất cả các Giám Mục đã hiệp lòng với Đức Thánh Cha 

và Ngài đã làm việc hiến dâng như Đức Mẹ muốn. 

Người ta đã hỏi em về việc đó Ngài đã làm đúng như 

Đức Mẹ xin không? Và em đã trả lời “Có” và việc hiến 

dâng đã được thực hiện. 

 

Vì sao Thiên Chúa đòi hỏi việc hiến dâng phải được 

thực hiện có sự hiệp ý của mọi Giám Mục trên thế giới? 

Vì việc hiến dâng ấy là một sự kêu gọi hiệp nhất giữa 

mọi Kito hữu, nhiệm thể Chúa Kito, mà đầu hữu hình là 

Đức Giáo Hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của 

Chúa Kito ở dưới đất, người được Chúa trao chìa khóa 

nước trời. Đức tin của thế giới cũng như đức bác ái, mối 

giây liên kết hết thảy chúng ta với Chúa Kito, đều tùy 

thuộc vào sự hiệp nhất ấy; như Chúa muốn và đã cầu xin 

với Đức Chúa Cha: “Lạy Cha như Cha ở trong Con và 

Con ở trong Cha, chớ gì chúng cũng ở trong chúng 

ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con … Con ở 

trong chúng và Cha ở trong Con, để chúng được 

hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã 

sai Con và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu 

mến Con.” (Gio: 17, 21-23). Như vậy, chúng ta thấy 

rằng Đức Tin và Đức Ái, mối giây liên kết trong Chúa 

Kito, đều tùy thuộc vào sự hiệp nhất, và Đức Giáo 

Hoàng là Đấng đại diện của Chúa Giêsu ở dưới đất. 

 

Thân mến thăm bà thân mẫu của chị và gửi lời chào tất 

cả gia đình; hiệp nhất trong lời cầu nguyện. 

 

Coimbra ngày 29 tháng 8 năm 1989 

Nữ Tu Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha Pelletier :“Nền hòa bình công chính của các 

dân tộc, của thế giới đang nằm trong Trái Tim Từ 

Mẫu Maria. Điều quan trọng là mọi thành phần 

dân Chúa, Tu Sĩ cũng như giáo dân có tin tưởng, 

hiệp nhất và thực hành theo những lời nhắn nhủ 

của Mẹ hay không?” 
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* I. Lời Công Bố của Đức Hồng Y 

Angelo Sodano Quốc vụ Khanh Tòa 

Thánh. 

 

* II. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger 

giải thích Bí Mật Fatima. 
 

    

I. LỜI CÔNG BỐ CỦA ĐỨC HỒNG Y 

ANGELO SODANO, QUỐC VỤ 

KHANH TÒA THÁNH 
 

[Cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ tế tại Fatima, đức 

hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đọc bản công bố này 

bằng tiếng Bồ Ñào Nha] 

 

Kính chào anh chị em trong Chúa! 

 

Vào lúc bế mạc của nghi lễ long trọng này, tôi cảm thấy 

có bổn phận phải nhân danh tất cả anh chị em hiện diện 

để dâng lên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kính yêu 

của chúng ta những nguyện ước chân thành tốt đẹp nhân 

dịp sinh nhật bát tuần sắp đến của Ngài vì sứ vụ mục vụ 

thiết yếu của Ngài đối với lợi ích của toàn thể Hội Thánh 

Chúa; chúng ta xin dâng lên những ước nguyện chân 

thành ấy của toàn thể Hội Thánh. 

 

Nhân chuyến long trọng đến thăm viếng Fatima, Đức 

Thánh Cha đã chỉ thị cho tôi đọc lời công bố này cho 

anh chị em. Như anh chị em biết, mục đích chuyến viếng 

thăm Fatima lần này của Ngài là để phong chân phúc 

cho hai “trẻ mục đồng.” Tuy nhiên, Ngài mong ước cuộc 

hành hương của Ngài cũng là một cử chỉ tái hiện lòng tri 

ân đối với Đức Mẹ về sự bảo vệ của Mẹ trong những 

năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Sự bảo vệ này dường 

như có liên hệ đến điều được gọi là phần thứ ba của “bí 

mật” Fatima. 

 

Bản văn ấy gồm một thị kiến mang tính tiên tri tương tự 

như các thị kiến trong Thánh Kinh, không mô tả tường 

tận các chi tiết của những biến cố tương lai, nhưng tổng 

hợp và trình bày cô đọng vào một bối cảnh duy nhất 

những sự kiện trải dài qua thời gian trong sự tiếp diễn và 

một thời hạn không cụ thể. Kết quả là bản văn ấy phải 

được giải thích bằng một chìa khóa biểu tượng. 

 

Thị kiến Fatima trước tiên liên hệ đến cuộc chiến do các 

hệ thống vô thần khơi dậy chống lại Giáo Hội và các 

Kitô hữu, mô tả nỗi thống khổ cùng cực các chứng nhân 

của đức tin phải chịu đựng trong thế kỷ cuối cùng của 

thiên niên kỷ II. Đó là một Con Đường Thập Giá trường 

kỳ, được các vị Giáo Hoàng thuộc thế kỷ XX dẫn đầu. 

 

Theo giải thích của các “trẻ mục đồng,” và mới đây đã 

được chị Lucia xác nhận, “Vị Giám Mục trong trang 

phục trắng” đang cầu nguyện cho tất cả các tín hữu 

chính là Đức Giáo Hoàng. Trên đường tiến về Thập Giá 

một cách hết sức khó nhọc giữa thi thể của các vị tử đạo 

(các Giám Mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và nhiều giáo 

dân), Ngài đã ngã xuống đất, bề ngoài tưởng đã chết, 

dưới một làn đạn. 

 

Sau cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, dường như 

“bàn tay của một người mẹ đã hướng dẫn đường bay của 

viên đạn,” và đã làm cho “vị Giáo Hoàng ấy trong đau 

đớn tột độ” dừng lại “ngay ngưỡng cửa của sự chết” 

(Đức Gioan Phaolô II, bài suy niệm từ bệnh viện 

Gemelli gửi các Giám Mục Ý, ( Insegnamenti, XVII, 

1[1994], 1061). Nhân dịp Ñức Giám Mục của giáo phận 

Leiria-Fatima về thăm Rôma, Đức Giáo Hoàng đã quyết 

định trao tặng Ngài viên đạn sau cuộc mưu sát còn rớt lại 

trên chiếc xe jeep để lưu giữ tại đền thánh này. Theo 

quyết định của Ñức Giám Mục, viên đạn ấy về sau đã 

được đính vào triều thiên của bức tượng Đức Mẹ Fatima. 

 

Các biến cố dồn dập trong năm 1989, cả ở Liên Bang Sô 

Viết lẫn ở một số quốc gia Đông Âu, đã dẫn đến sự sụp 

đổ của các chế độ Cộng Sản vốn cổ xúy chủ nghĩa vô 

thần. Đức Thánh Cha cũng đã dâng lời chân thành cảm 

tạ Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều đó. Tuy nhiên, tại 

những phần đất khác trên thế giới, các cuộc tấn công 

chống Giáo Hội và các Kitô hữu, kèm theo gánh nặng 

thống khổ họ cam chịu, vẫn còn tiếp diễn một cách bi 

thương. Cho dù các biến cố được phần thứ ba của “bí 

mật” Fatima nói đến hiện nay kể như đã thuộc về 

một phần của quá khứ, nhưng lời Đức Mẹ mời gọi cải 

thiện và sám hối, được công bố từ đầu thế kỷ XX, vẫn 

mang tính thời sự và khẩn thiết của ngày hôm nay.  

 

“Đức Mẹ của sứ điệp ấy dường như đọc được các dấu 

chỉ của thời đại – các dấu chỉ của thời đại chúng ta – một 

cách sáng suốt đặc biệt… Lời Đức Maria Rất Thánh kiên 

trì mời gọi sám hối thực ra là biểu hiện sự quan tâm mẫu 

ái của Mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại, đang 

cần hoán cải và tha thứ” (Đức Gioan Phaolô II, Thông 

Điệp ngày Thế Giới Bệnh Nhân 1997, số 1, 

Insegnamenti, XIX, 2 [1996], 561). 

 

Để các tín hữu đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ Fatima 

một cách tốt hơn, Đức Giáo Hoàng đã ủy thác cho thánh 

bộ Giáo Lý Đức Tin nhiệm vụ công bố phần thứ ba của 

Giáo Hôi Giải Thích 

Bí Mật Fatima 
 

Bản Dịch Rev Ngọc Đính, CMC 
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“bí mật,” sau khi đã chuẩn bị một phần chú giải thích 

hợp. 

 

Thưa anh chị em, chúng ta hãy cám tạ Đức Mẹ Fatima 

về sự bảo vệ của Mẹ. Chúng ta hãy phó thác Hội Thánh 

của thiên niên kỷ III cho sự chuyển cầu mẫu ái của Mẹ. 

 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix! 

Intercede pro Ecclesia. Intercede pro Papa nostro 

Ioannes Paulo II. Amen.(Chúng con trông cậy Rất Thánh 

Đức Mẹ Chúa Trời! Xin cầu bầu cho Hội Thánh. Xin 

cầu bầu cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng 

con. Amen). 

 

Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 2000 

 

II. Đức Hồng Y Ratzinger Đã Giải Thích Về Bí Mật 

Fatima Thứ Ba. 

 

 

Chú Giải Thần Học  

  

Việc đọc kỹ bản văn mệnh danh là phần thứ ba của “bí 

mật” Fatima, được in ra toàn bộ ở đây vào một thời điểm 

khá lâu sau sự kiện ấy và theo quyết định của Đức 

Thánh Cha, có lẽ sẽ gây thất vọng hoặc ngỡ ngàng sau 

khi đã gợi lên đủ thứ suy đoán. Không một huyền nhiệm 

lớn lao nào được mạc khải; và tương lai cũng chẳng 

được hé mở. Chúng ta thấy Giáo Hội của các vị tử đạo 

thuộc thế kỷ vừa qua được biểu hiện trong một bối cảnh 

đã được mô tả bằng một thứ ngôn ngữ biểu tượng và 

không dễ mà giải mã được.  

 

Phải chăng đó là điều Mẹ Thiên Chúa muốn thông 

truyền cho Kitô Giáo và cho nhân loại vào một thời kỳ 

khó khăn và thất vọng ê chề? Liệu điều ấy có giúp ích 

cho chúng ta vào lúc khởi đầu của thiên niên kỷ mới này 

không? Hoặc đó chỉ là những biểu hiện từ thế giới nội 

tâm của các con trẻ đã được nuôi dạy trong một môi 

trường đạo đức sâu xa nhưng đồng thời đang bị chao đảo 

vì những bão tố đe dọa thời đại của chúng? Chúng ta nên 

hiểu thị kiến ấy theo cách nào? Chúng ta phải luận giải 

làm sao? 

 

Mạc Khải Công và Các Mạc Khải Tư 

 

Vị Thế Thần Học 

 

Trước khi gắng đưa ra một lời giải thích, với những lập 

luận chủ yếu đã có sẵn trong bản tuyên bố được Ñức 

Hồng Y Sodano đọc vào cuối thánh lễ do Đức Thánh 

Cha chủ sự ngày 13 tháng 5 năm nay tại Fatima, cần 

phải có một số minh giải căn bản về cách hiểu biết, theo 

giáo huấn của Giáo Hội, các hiện tượng chẳng hạn như 

Fatima trong đời sống đức tin. Giáo huấn Giáo Hội phân 

biệt “Mạc Khải công” và các “mạc khải tư.” Thông 

thường, hai thực thể này khác biệt nhau không chỉ ở cấp 

độ, mà còn ở bản chất. Thuật ngữ “Mạc Khải công” chỉ 

về hoạt động mạc khải của Thiên Chúa hướng đến toàn 

thể nhân loại nói chung, và được trình bày bằng văn tự 

trong hai phần Cựu và Tân Ước của Thánh Kinh. Được 

gọi là “Mạc Khải” vì trong đó Thiên Chúa đã từng bước 

tỏ mình cho con người, đến độ trở nên con người, để lôi 

kéo toàn thế giới về với Người và hợp nhất họ với Người 

Con Nhập Thể của Người là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, đó 

không phải là vấn đề truyền đạt tri thức, nhưng là một 

quá trình thông ban sự sống, trong quá trình ấy, Thiên 

Chúa đến gặp gỡ con người. Đồng thời, quá trình này tự 

nhiên sinh ra những dữ liệu liên quan đến tâm trí và đến 

sự hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa. Đó là một quá 

trình liên hệ con người trong sự toàn thể của họ, và như 

vậy, gồm cả lý trí của họ, nhưng không phải chỉ có lý trí 

mà thôi. Vì Thiên Chúa duy nhất, nên lịch sử Người chia 

sẻ với nhân loại cũng duy nhất. Lịch sử ấy có giá trị 

trong mọi thời gian, và đã đạt đến sự toàn thành trong 

đời sống, cái chết và cuộc phục sinh của Chúa Giêsu 

Kitô. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã phán dạy mọi 

điều, tức là Người đã tỏ mình đầy đủ, và do đó, Mạc 

Khải đã đến chỗ kết thúc bằng việc hoàn thành mầu 

nhiệm Chúa Kitô như đã được trình bày trong Tân Ước. 

Để giải thích sự kết thúc và trọn vẹn của Mạc Khải, sách 

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã trích lời thánh Gioan 

Thánh Giá: “Sau khi đã ban cho chúng ta Con Người, 

Lời của Người, Thiên Chúa không còn lời nào nữa để 

ban cho chúng ta. Người đã nói tất cả và nói một lần nơi 

Ngôi Lời…, bởi vì những gì Người đã nói từng phần qua 

các tiên tri, Người đã nói đầy đủ tất cả nơi Con của 

Người, khi Người ban cho chúng ta tất cả, bởi vì Con 

Người là tất cả. Bởi vậy ai muốn hạch hỏi Người, hoặc 

muốn có một thị kiến hay một mạc khải, thì người đó sẽ 

phạm một sự điên rồ, và còn là nhục mạ Người, vì không 

chỉ đưa mắt nhìn vào Đức Kitô, mà còn muốn tìm được 

cái gì khác hoặc một cái gì mới” (Số 65; Thánh Gioan 

Thánh Giá, Đường Lên Đỉnh Carmel, II, 22). 

 

Vì Mạc Khải duy nhất của Thiên Chúa phán dạy tất cả 

các dân tộc đã đến chỗ hoàn tất với Chúa Kitô và chứng 

từ về Người trong các sách Tân Ước, nên Giáo Hội được 

gắn chặt vào biến cố duy nhất ấy trong lịch sử thánh và 

với Thánh Kinh là lời đảm bảo và giải thích biến cố ấy. 

Nhưng điều này không có nghĩa là Giáo Hội hiện tại chỉ 

biết nhìn về quá khứ và buộc phải lặp đi lặp lại một cách 

khô cằn. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã nói về 

vấn đề này: 

 

 “… Dù Mạc Khải đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa hoàn 

toàn được triển khai; đức tin Kitô Giáo có nhiệm vụ nắm 

bắt dần dần tất cả tầm vóc của Mạc Khải, qua các thế 

kỷ” (Số 66). Cách thức Giáo Hội được gắn bó với biến 

cố duy nhất ấy cũng như với sự tiến triển trong hiểu biết 



 17 

đã được minh giải rất rõ rệt trong diễn từ vĩnh biệt của 

Chúa. Khi từ giã các môn đệ, Người đã nói: “Thầy vẫn 

còn nhiều điều để nói với các con, nhưng giờ đây các 

con không thể lãnh nhận. Khi Thánh Thần Chân Lý đến, 

Người sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn, vì 

Người sẽ không tự mình mà nói… Người sẽ làm vinh 

danh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy và nói 

cho các con” (Ga 16:12-14). Một đàng, Chúa Thánh 

Thần hoạt động như Đấng Hướng Dẫn, giãi bày một tri 

thức mà trước kia chưa thể thấu đạt vì tiền đề còn thiếu – 

đây là chiều rộng và chiều dài vô hạn của đức tin Kitô 

Giáo. Đàng khác, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn 

cũng có nghĩa là “kín múc” những kho tàng của chính 

Chúa Giêsu Kitô, mà theo đường lối Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn, sẽ tỏ ra những chiều sâu khôn dò. Về vấn đề 

này, sách Giáo Lý đã trích dẫn những lời sâu sắc của 

Đức Gregory Cả: “Thánh Kinh và người đọc các lời ấy 

cùng lớn lên với nhau” (Số 94; Đức Gregory Cả, Bài 

Giảng về trình thuật Ezekiel I, 7,8). Công Đồng Vatican 

II ghi nhận ba cách thức chính yếu Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn Giáo Hội, tức là ba cách “Lời lớn lên”: qua 

việc suy niệm và học hỏi của các tín hữu; qua sự thông 

hiểu sâu xa phát xuất từ kinh nghiệm thiêng liêng; và 

qua việc rao giảng của “những người đã lãnh nhận một 

đoàn sủng chắc chắn về chân lý, do việc kế vị trong chức 

Giám Mục” (Hiến chế Mạc Khải của Thiên Chúa, 8). 

 

Trong bối cảnh ấy, giờ đây chúng ta có thể hiểu chính 

xác ý niệm về “mạc khải tư,” một ý niệm chỉ về tất cả 

những thị kiến và những mạc khải diễn ra sau khi Tân 

Ước hoàn tất. Đây là phạm trù chúng ta phải đặt sứ điệp 

Fatima vào đó. Về vấn đề này, một lần nữa chúng ta hãy 

lắng nghe sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: “Qua 

dòng thời gian, đã có những mạc khải được gọi là mạc 

khải tư, và một số đã được quyền bính Giáo Hội công 

nhận… Vai trò của các mạc khải tư này không phải là bổ 

túc Mạc Khải chung cuộc của Chúa Kitô, nhưng là để 

giúp sống Mạc Khải của Chúa Kitô cách trọn vẹn hơn 

trong một thời kỳ nào đó của lịch sử” (Số 67). Lời này 

làm sáng tỏ hai điều: 

 

1. Xét về bản chất, uy thế của các mạc khải tư khác biệt 

với uy thế của Mạc Khải công chung cuộc. Mạc Khải 

công buộc phải tin; trong đó, chính Thiên Chúa thực sự 

nói với chúng ta bằng ngôn từ nhân loại và qua trung 

gian là cộng đồng Giáo Hội sống động. Đức Tin vào 

Thiên Chúa và Lời của Người khác hẳn với niềm tin 

tưởng, sự tín nhiệm hoặc quan điểm của nhân loại. Quả 

thật Thiên Chúa, Đấng đang nói, ban cho tôi sự bảo đảm 

là tôi đang tiếp xúc với chính chân lý. Điều đó đem lại 

cho tôi một xác thực vượt trên chứng cứ do bất kỳ cách 

nhận thức nào khác của nhân loại. Đó là sự xác thực, 

trên đó, tôi xây dựng cuộc sống của tôi khi sống và tín 

thác bản thân khi chết. 

 

2. Mạc khải tư là một hỗ trợ cho đức tin và chứng tỏ sự 

khả tín của nó bằng cách hướng dẫn ta trở về với Mạc 

Khải công chung cuộc. Về vấn đề này, Ñức Hồng Y 

Prospero Lambertini, tức là Đức Biển Ñức XIV tương 

lai, đã phát biểu trong một khảo luận tuyệt vời, và sau 

này trở thành chuẩn mực cho các cuộc tôn phong chân 

phúc và hiển thánh: “Việc thuận theo đức tin Công Giáo 

không phải và thậm chí không thể dựa trên các mạc khải 

được chấp thuận như vậy. Những mạc khải này đúng ra 

là tìm kiếm một sự thuận theo của lòng tin nhân loại vì 

đáp ứng được các yêu sách của sự cẩn trọng khi đặt 

chúng trước mắt chúng ta như những điều khả dĩ và khả 

tín với lòng đạo đức.” Nhà thần học E. Dhanis, một học 

giả gốc Flemish trỗi vượt trong lãnh vực này, đã phát 

biểu ngắn gọn rằng sự chuẩn nhận của Giáo Hội đối với 

một mạc khải tư gồm ba yếu tố: sứ điệp ấy không chứa 

đựng bất cứ điều gì đối nghịch với đức tin hoặc luân lý; 

được quyền công bố sứ điệp ấy; và các tín hữu được 

phép chấp nhận sứ điệp ấy một cách cẩn trọng (E. 

Dhanis, Sguardo su Fatima e bilancio de una 

discusione, in La Civiltà Catholica 104 [1953], II, 392-

406, cụ thể là 397). Một sứ điệp như vậy có thể là sự hỗ 

trợ đích thực trong việc hiểu biết và sống Phúc Âm tốt 

hơn vào một thời điểm cụ thể; do đó, không nên khinh 

thường nó. Đó là một hỗ trợ được ban tặng, nhưng ta 

không buộc phải sử dụng. 

 

Do đó, tiêu chuẩn để biết chân lý và giá trị của một mạc 

khải tư là đặc tính qui hướng về chính Chúa Kitô. Khi 

mạc khải nào đưa chúng ta xa Chúa, khi nó không tùy 

thuộc vào Người, hoặc thậm chí còn coi mình như một 

chương trình cứu độ khác và tốt hơn, quan trọng hơn cả 

Phúc Âm, thì khi đó, chắc chắn nó không phát xuất từ 

Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn chúng ta đi vào sâu 

hơn, chứ không phải xa rời Phúc Âm. Điều này không có 

nghĩa là các mạc khải tư không đưa ra những điểm nhấn 

mới hoặc giới thiệu các hình thức sùng kính mới, hoặc 

đào sâu và truyền bá các hình thức sùng kính cũ xưa. 

Nhưng trong tất cả điều ấy buộc phải có sự nuôi dưỡng 

đức tin, đức cậy và đức ái, tức là con đường cố định dẫn 

mọi người đến với ơn cứu độ. Chúng ta có thể thêm rằng 

các mạc khải tư thường phát xuất từ lòng đạo đức bình 

dân và lưu lại dấu ấn ở đó, mang đến một động lực mới 

và mở ra con đường cho các hình thức mới của lòng đạo 

đức ấy. Điều này không phủ nhận rằng các mạc khải tư 

thậm chí còn có ảnh hưởng trên phụng vụ, chẳng hạn 

chúng ta thấy trong lễ Mình Thánh Chúa và lễ Thánh 

Tâm Chúa Giêsu. Theo một quan điểm, mối liên hệ giữa 

Mạc Khải và các mạc khải tư biểu lộ trong mối liên hệ 

giữa phụng vụ và lòng đạo đức bình dân: phụng vụ là 

tiêu chuẩn, là hình thức sống của Giáo Hội toàn thể, 

được trực tiếp nuôi dưỡng nhờ Phúc Âm. Lòng đạo đức 

bình dân là một dấu chỉ cho thấy đức tin đang ăn rễ sâu 

trong tâm hồn đến độ đi vào đời sống hằng ngày. Lòng 

đạo đức bình dân là hình thức “hội nhập văn hóa” trước 
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tiên và căn bản của đức tin. Trong khi phải luôn nhìn 

nhận sự chỉ đạo và phương hướng từ phụng vụ, rồi đến 

lượt mình, lòng đạo đức bình dân lại làm phong phú cho 

đức tin bằng cách liên đới với tâm hồn. 

 

Như vậy chúng ta đã đi từ những điều minh giải có phần 

tiêu cực nhưng cần thiết lúc ban đầu đến một định nghĩa 

tích cực về các mạc khải tư. Bằng cách nào người ta có 

thể phân loại các mạc khải tư một cách chính xác trong 

tương quan với Thánh Kinh? Chúng thuộc về phạm trù 

thần học nào? Theo tôi, thư thứ nhất gửi giáo đoàn 

Thessalonica, bức thư cổ xưa nhất của thánh Phaolô còn 

giữ được, có lẽ là phần được viết sớm nhất trong các bản 

văn Tân Ước, đã chỉ ra phương cách ấy. Thánh Tông Đồ 

dạy rằng: “Anh em đừng dập tắt Thánh Thần, đừng 

khinh thị các ơn tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, 

điều gì lành hãy giữ lấy” (5:19-21). Trong mọi thời đại, 

Giáo Hội đều lãnh nhận đoàn sủng nói tiên tri, một ơn 

phải được cẩn trọng thẩm xét nhưng không được khinh 

thị. Về điểm này, cần nhớ rằng ơn nói tiên tri theo Thánh 

Kinh không có nghĩa là tiên báo tương lai, nhưng là giải 

thích ý muốn của Thiên Chúa đối với hiện tại, và do đó, 

chỉ ra đường ngay nẻo chính để tiến về tương lai. Một 

người báo trước những gì sắp sửa xảy ra chỉ đáp ứng 

tính hiếu kỳ của trí óc, muốn vén bức màn tương lai. 

Nhà tiên tri nói với sự mù lòa của ý chí và lý luận, công 

bố ý muốn của Thiên Chúa như một biểu dấu và yêu 

sách cho hiện tại. Trong trường hợp này, việc tiên đoán 

tương lai chỉ mang tầm quan trọng thứ yếu. Điều thiết 

yếu liên quan đến bản thân tôi ở cấp độ sâu xa nhất 

chính là việc thực hiện Mạc Khải chung cuộc. Lời tiên 

tri là một lời cảnh báo hoặc một lời an ủi, hoặc hàm chứa 

cả hai. Theo nghĩa này, giữa đoàn sủng nói tiên tri và 

phạm trù “các dấu chỉ của thời đại” có một mối liên kết 

mà Công Đồng Vatican II đã làm sáng tỏ: “Các ngươi 

biết thẩm định diện mạo trời đất; vậy tại sao lại không 

biết thẩm định về thời buổi này?” (Lc 12:56). Trong câu 

nói của Chúa Giêsu, “các dấu chỉ của thời buổi” phải 

được hiểu là con đường Người đang đi, thực sự phải 

được hiểu là chính sự hiện diện của Chúa Kitô trong mọi 

thời đại. Trong các mạc khải tư được Giáo Hội chuẩn 

nhận – do đó, gồm cả mạc khải Fatima – chủ điểm là: 

giúp chúng ta hiểu biết và đáp lại các dấu chỉ của thời 

buổi một cách xác đáng trong đức tin. 

 

Cấu Trúc Nhân Học của các Mạc Khải Tư 

 

Trong những suy tư này, cho đến nay chúng ta đã tìm 

cách xác định vị thế của các mạc khải tư trong thần học. 

Trước khi đưa ra lời giải thích sứ điệp Fatima, chúng ta 

còn phải minh giải vắn tắt về đặc tính nhân học (tâm lý 

học) của chúng. Trong lãnh vực này, ngành nhân học đối 

thần phân biệt ba hình thức nhận thức hoặc “thị kiến”: 

thị kiến bằng các giác quan, tức là nhận thức thể lý ngoại 

tại, nhận thức nội tâm, và thị kiến tâm trí (visio sensibilis 

– imaginativa – intellectualis). Rõ ràng các thị kiến tại 

Lộ đức, Fatima và các linh địa khác không thuộc vấn đề 

nhận thức ngoại tại thông thường bằng các giác quan: 

các hình ảnh và các hình dạng được nhìn thấy không 

định vị trong không gian, như trường hợp một cây xanh 

hoặc một ngôi nhà. Điều này hoàn toàn hiển nhiên, 

chẳng hạn với thị kiến hỏa ngục (được mô tả trong phần 

thứ nhất của “bí mật” Fatima) và cả thị kiến được mô tả 

trong phần thứ ba của “bí mật.” Điều tương tự cũng có 

thể minh chứng một cách rất dễ dàng đối với các thị kiến 

khác, vì không phải mọi người hiện diện đều nhìn thấy, 

nhưng chỉ có các “thị nhân” mà thôi. Rõ ràng đó cũng 

không phải là vấn đề “thị kiến” tâm trí, không có các 

hình ảnh, như xảy ra ở các bậc thần bí khá cao. Như vậy, 

chúng ta đang bàn về phạm trù ở giữa, tức là nhận thức 

nội tâm. Đối với thị nhân, nhận thức này chắc chắn có 

hiệu lực như một sự hiện diện, tương đương một hiển lộ 

bề ngoài đối với các giác quan. 

 

Thị kiến nội tâm không có nghĩa là ảo tưởng, tức là một 

điều không hơn gì biểu hiện của óc tưởng tượng chủ 

quan. Đúng hơn, nó có nghĩa là linh hồn được một thực 

tại vượt trên giác quan chạm đến. Đương sự được ban 

cho khả năng nhìn thấy - bằng “những giác quan nội 

tâm” - một thực tại vượt trên các giác quan, một thực tại 

người ta không thể nhìn thấy. Nó liên quan đến “các đối 

tượng” thực chạm đến linh hồn, mặc dù không thuộc thế 

giới cảm giác bình thường của chúng ta. Vì thế, cần phải 

có sự tỉnh thức nội tâm, bởi lẽ tâm hồn thường bị cản trở 

vì áp lực căng thẳng của thực tại bề ngoài, của các hình 

ảnh và các ý tưởng choán đầy linh hồn. Đương sự được 

hướng vượt qua cái bề ngoài thuần túy và được các chiều 

kích sâu hơn của thực tại chạm đến và trở nên hiển hiện 

đối với họ. Có lẽ điều này giải thích vì sao trẻ em thường 

là thụ nhân của các cuộc hiện ra: linh hồn chúng chưa bị 

nhiễu động bao nhiêu, các năng lực nội tâm để nhận thức 

của chúng vẫn chưa bị hư hỏng. Chúa Giêsu đã dùng 

một câu từ Thánh Vịnh 8 (câu 3) để đáp lại luận điệu chỉ 

trích của các tư tế và trưởng lão, những kẻ cho rằng tiếng 

“hoan hô” (x. Mt 21:16) của các trẻ là không phù hợp: 

“Các ông chưa bao giờ đọc lời này sao: Ta sẽ cho miệng 

con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen.” 

 

“Thị kiến nội tâm” không phải là ảo tưởng nhưng, như 

chúng ta đã nói, là một phương thế xác thực và giá trị để 

thẩm định. Tuy nhiên, nó cũng có những giới hạn riêng. 

Ngay trong thị kiến ngoại tại, yếu tố chủ thể vẫn luôn 

hiện diện. Chúng ta không nhìn thấy sự vật thuần túy, 

nhưng nó đến với chúng ta qua bức màn các giác quan là 

tác nhân thực hiện việc trừu xuất. Điều này càng hiển 

nhiên hơn nữa trong trường hợp thị kiến nội tâm, nhất là 

khi liên quan đến các thực tại tự thân đã vượt quá tầm 

hiểu biết của chúng ta. Chủ thể, tức thị nhân, can dự 

mạnh mẽ hơn nữa. Họ nhìn thấy theo khả năng và trong 

những cách thức biểu hiện và ý thức sẵn có với họ. 
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Trong trường hợp thị kiến nội tâm, quá trình trừu xuất 

còn mạnh mẽ hơn trong trường hợp thị kiến ngoại tại, vì 

chủ thể can dự một cách thiết yếu vào việc tạo thành ảnh 

niệm. Đương sự có thể đạt đến hình ảnh ấy trong các 

giới hạn về những khả năng và những cơ hội của họ. Do 

đó, các thị kiến như vậy không bao giờ là những “bức 

ảnh” đơn giản về thế giới bên kia, nhưng bị ảnh hưởng 

vì những tiềm năng và những giới hạn của chính chủ thể 

nhận thức. 

 

Điều này có thể được chứng tỏ trong tất cả những thị 

kiến quan trọng của các thánh; và đương nhiên cũng 

đúng trong trường hợp các thị kiến của các trẻ tại 

Fatima. Các hình ảnh được các trẻ mô tả không phải là 

biểu hiện đơn giản từ ảo tưởng của chúng, nhưng là kết 

quả của một nhận thức đích thực có nguồn gốc cao hơn 

và thuộc nội tâm. Nhưng không nên nghĩ các hình ảnh 

ấy giống như vào giây phút bức màn che khuất thế giới 

bên kia được vén lên, khi thiên đàng với bản chất thuần 

túy của nó hiện ra trong ngày ta hy vọng được nhìn thấy 

nó trong phúc hưởng kiến chung cuộc với Thiên Chúa. 

Đúng hơn, theo một cách nói, các hình ảnh ấy là một 

tổng hợp của thúc động có nguồn gốc trên cao và khả 

năng lãnh nhận thúc động ấy nơi các thị nhân, tức là các 

trẻ. Vì lý do ấy, ngôn ngữ ẩn dụ về các thị kiến mang 

tính biểu tượng. Về vấn đề này, Ñöùc Hồng Y Sodano 

đã tuyên bố: “[Chúng] không mô tả tường tận các chi tiết 

của những biến cố tương lai, nhưng tổng hợp và trình 

bày cô đọng vào một bối cảnh duy nhất những sự kiện 

trải dài qua thời gian trong sự tiếp diễn và một thời hạn 

không cụ thể.” Thời gian và không gian được cô đọng 

vào một hình ảnh duy nhất là đặc điểm điển hình đối với 

các thị kiến như vậy, mà hầu hết chỉ có thể được giải mã 

khi hồi tưởng lại. Không phải mọi yếu tố của cuộc thị 

kiến đều phải có ý nghĩa lịch sử cụ thể. Toàn bộ cuộc thị 

kiến mới là điều đáng kể, và các chi tiết phải được hiểu 

trên căn bản các hình ảnh được đón nhận trong toàn thể. 

Yếu tố trung tâm của hình ảnh ấy được tỏ ra tại nơi nó 

trùng hợp với mục tiêu của “ơn tiên tri” Kitô Giáo: tâm 

điểm được thấy ở thị kiến ấy trở thành một lời mời gọi 

và sự hướng dẫn đến với thánh ý Thiên Chúa. 

 

Một Nỗ Lực Giải Thích “Bí Mật” Fatima 

 

Phần thứ nhất và phần thứ hai của “bí mật” Fatima đã 

được bàn giải rộng rãi trong các tài liệu liên quan, và 

không cần được đề cập ở đây nữa. Tôi chỉ muốn nhắc lại 

điểm ý nghĩa nhất một cách ngắn gọn. Các trẻ đã được 

thị kiến hỏa ngục trong một giây phút kinh hoàng. Các 

em đã nhìn thấy “linh hồn các tội nhân đáng thương” xa 

xuống đó. Và bấy giờ, các em được cho biết mình được 

đưa vào giờ phút ấy là: “để cứu các linh hồn” – để chỉ ra 

con đường cứu độ. Những lời trong thư thứ nhất của 

thánh Phêrô vẫn vang vọng: “Thành quả đức tin anh em 

được lãnh nhận là phần rỗi linh hồn của anh em” (1:9). 

Để đạt đến mục tiêu ấy, phương thế được chỉ ra – gây 

ngạc nhiên cho những người thuộc thế giới văn hóa 

Anglo-Saxon và Đức - là tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm 

Mẹ Maria. Một lời bình giải ngắn gọn có lẽ cũng đủ để 

giải thích điều này. Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, “trái 

tim” chỉ trung tâm sự sống của con người, nơi hội tụ của 

lý trí, ý chí, tính khí và cảm tính, nơi con người tìm được 

sự hợp nhất và định hướng nội tâm của họ. Theo 

Matthêu 5:8, “tâm hồn trong sạch” là một tâm hồn, nhờ 

ân sủng Thiên Chúa, đã đạt đến sự hợp nhất nội tâm 

hoàn hảo, và do đó, “được nhìn thấy Thiên Chúa.” Vì 

vậy, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria có nghĩa là 

phải có thái độ tâm hồn như thế, biến lời Fiat – “xin cho 

ý Chúa nên trọn” – trở nên tâm điểm xác định trọn cuộc 

sống của ta. Có thể người ta sẽ phản đối rằng chúng ta 

không nên đặt bất kỳ một nhân vật nào vào giữa chúng 

ta với Chúa Kitô. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng thánh 

Phaolô đã không ngần ngại kêu gọi các giáo đoàn của 

Ngài: “hãy bắt chước tôi” (1 Cor 4:16; Pl 3:17; 1 Th 1:6; 

2 Th 3:7,9). Các tín hữu ấy có thể nhìn thấy nơi thánh 

Tông Đồ việc bước theo Chúa Kitô một cách cụ thể như 

thế nào. Nhưng thử hỏi trong mọi thời đại, có ai đáng 

cho chúng ta học tập hơn Mẹ Thiên Chúa? 

 

Như vậy cuối cùng chúng ta đến với phần thứ ba của “bí 

mật” Fatima, lần đầu tiên được công bố đầy đủ. Theo tài 

liệu được trình bày ở đây, rõ ràng lời giải thích được 

Ñức Hồng Y Sodano đưa ra trong bản công bố ngày 13 

tháng 5 trước hết đã được đặt ra cho cá nhân nữ tu Lucia. 

Chị Lucia minh định mình là người đã lãnh nhận, nhưng 

không phải là người giải thích thị kiến. Chị cho biết việc 

giải thích không thuộc trách nhiệm của thị nhân, nhưng 

thuộc về Giáo Hội. Tuy nhiên, sau khi đọc qua bản văn, 

chị có nói lời giải thích ấy phù hợp với những gì chị đã 

kinh nghiệm, và về phía mình, chị nghĩ rằng lời giải 

thích ấy chính xác. Và do đó, như vậy chúng ta chỉ có 

thể gắng thử đưa ra một nền tảng sâu xa hơn cho lời giải 

thích ấy, dựa trên căn bản các tiêu chuẩn đã được xem 

xét. 

 

Trong phần thứ nhất và phần thứ hai của “bí mật,” lời 

quan trọng nổi bật là cụm từ “để cứu các linh hồn,” còn 

trong phần thứ ba, lời quan trọng là tiếng kêu được lặp 

lại ba lần: “Sám hối, sám hối, sám hối!” Lời mở đầu của 

Phúc Âm vẫn vang vọng: “Hãy sám hối và tin vào Tin 

Mừng” (Mc 1:15). Hiểu biết các dấu chỉ của thời đại có 

nghĩa là chấp nhận sự khẩn thiết của việc sám hối – hoán 

cải – và tin. Đó là thái độ đáp ứng đúng đắn trước thời 

điểm lịch sử này, đặc trưng qua các nguy cơ trầm trọng 

như được phác họa trong các hình ảnh tiếp sau. Ở đây, 

xin cho tôi được thêm vào một suy tư cá nhân: trong một 

lần trao đổi với tôi, nữ tu Lucia có nói rằng chị càng 

ngày càng thấy rõ mục đích của tất cả các cuộc hiện ra là 

để giúp người ta thăng tiến hơn mãi trong đức tin, đức 

cậy, và đức ái – mọi sự khác đều nhắm đến điều này. 
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Giờ đây, chúng ta hãy xem xét từng hình ảnh riêng biệt. 

Vị thiên thần cầm gươm lửa bên trái của Mẹ Thiên Chúa 

gợi lại các hình ảnh tương tự trong sách Khải Huyền. 

Hình ảnh này tiêu biểu cho mối đe dọa của cuộc phán 

xét đang lơ lửng trên thế giới. Ngày nay, viễn ảnh thế 

giới có thể bị một biển lửa hủy diệt thành tro bụi không 

còn là điều ảo tưởng: chính con người, với những phát 

minh của mình, đã rèn nên thanh gươm lửa ấy. Sau đó, 

thị kiến cũng cho thấy sức mạnh đối lập với mãnh lực 

hủy diệt kia là ánh rạng ngời của Mẹ Thiên Chúa và 

những lời mời gọi sám hối từ đó được phát ra. Như vậy, 

tầm quan trọng của sự tự do của con người được làm nổi 

bật: tương lai thực ra không phải đã được định sẵn tới 

mức không thể thay đổi, và hình ảnh các trẻ đã nhìn thấy 

không phải là một đoạn phim xem trước về một tương 

lai không thể thay đổi gì được. Thực vậy, toàn bộ chủ 

điểm của thị kiến là làm nổi bật và điều chỉnh sự tự do 

theo hướng tích cực. Mục đích của thị kiến không phải là 

chiếu một cuộn phim về một tương lai được định sẵn 

cứng ngắc. Ý nghĩa của nó hoàn toàn ngược lại: mục 

đích là vận dụng những sức mạnh để tạo nên sự thay đổi 

đúng hướng. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn 

những lời giải thích về “bí mật” ấy có tính cách định 

mệnh thuyết, chẳng hạn như cho rằng cuộc mưu sát bất 

thành ngày 13 tháng 5 năm 1981 chỉ một là công cụ 

trong kế hoạch của Thiên Chúa đã được Đấng Quan 

Phòng hướng dẫn, và như vậy, có thể đã được thực hiện 

mà không có sự tự do, hoặc các ý tưởng tương tự như 

vậy đang được loan truyền. Thực ra, thị kiến ấy nói về 

những nguy hiểm và cách thức giúp chúng ta thoát khỏi 

những nguy hiểm ấy. 

 

Các cụm từ sau đó của bản văn một lần nữa cho thấy rất 

rõ nhân vật biểu tượng của thị kiến: Thiên Chúa vẫn là 

Đấng vô cùng và là ánh sáng vượt mọi thị kiến của 

chúng ta. Những con người xuất hiện như trong một tấm 

gương. Chúng ta phải luôn nhớ những hạn chế trong thị 

kiến này và được nhìn thấy rõ ở đây. Tương lai xuất hiện 

“như trong một tấm gương mờ” (1 Cor 13:12). Giờ đây, 

chúng ta hãy xem xét từng hình ảnh riêng biệt sau đó 

trong bản văn của “bí mật.” Hiện trường của hoạt động 

được mô tả bằng ba biểu tượng: một ngọn núi cao, một 

thành phố lớn hoang tàn và sau cùng là một thập giá lớn 

thô nhám. Ngọn núi và thành phố là biểu tượng cho thao 

trường lịch sử của nhân loại: lịch sử được coi như một 

cuộc leo lên đỉnh dốc, một thao trường cho các hoạt 

động của nhân loại và sự hài hòa của xã hội, nhưng đồng 

thời cũng là một nơi hủy diệt, nơi con người thực sự phá 

hủy các thành quả lao công của chính mình. Thành phố 

có thể là nơi hiệp thông và tiến bộ, nhưng cũng là chốn 

nguy hiểm và là mối đe dọa khủng khiếp nhất. Thập giá 

đứng trên ngọn núi – là mục đích và hướng dẫn của lịch 

sử. Thập giá biến cuộc hủy diệt thành ơn cứu độ; thẳng 

đứng như một dấu chỉ về nỗi đau thương nhưng cũng là 

một lời hứa cho lịch sử. 

Đến đây, các nhân vật xuất hiện: vị Giám Mục trong 

trang phục màu trắng (“Chúng con có cảm tưởng đó là 

Đức Thánh Cha”), các vị Giám Mục khác, các linh mục, 

các tu sĩ nam nữ, các người nam và nữ thuộc những tầng 

lớp và địa vị xã hội khác nhau. Đức Thánh Cha dường 

như đi trước những người khác, Ngài run rẩy và đau khổ 

vì tất cả những kinh hoàng chung quanh. Không những 

vì những nhà cửa trong thành phố đổ nát, mà Ngài còn 

phải lê bước qua thi thể của những người chết. Như vậy 

con đường của Giáo Hội được mô tả như một Đường 

Thánh Giá, như một hành trình đi qua thời bạo lực, hủy 

diệt và bách hại. Lịch sử của toàn bộ một thế kỷ có thể 

được nhìn thấy qua hình ảnh biểu trưng này. Các địa 

điểm trên trái đất được mô tả một cách tổng hợp qua hai 

hình ảnh là ngọn núi và thành phố, rồi được qui hướng 

về thập giá thế nào, thì thời gian được trình bày một cách 

cô đọng cũng như vậy. Trong thị kiến này, chúng ta có 

thể nhận ra thế kỷ cuối cùng là thế kỷ của các vị tử đạo, 

một thế kỷ đầy khổ ải và bách hại đối với Giáo Hội, một 

thế kỷ của các cuộc thế chiến và các cuộc chiến tranh 

khu vực kéo dài suốt năm mươi năm cuối cùng và đã gây 

ra những hình thức dã man chưa từng có. Chúng ta thấy 

các chứng nhân đức tin hết thập niên này đến thập niên 

khác đi qua trước chúng ta trong “tấm gương” của thị 

kiến. Đến đây, nhắc lại một câu từ bức thư nữ tu Lucia 

đã viết cho Đức Thánh Cha ngày 12 tháng 5 năm 1982 

có lẽ rất thích hợp: “Phần thứ ba của bí mật chỉ về những 

lời của Đức Mẹ: ‘Chẳng vậy, [nước Nga] sẽ gieo rắc lầm 

lạc khắp thế giới, gây ra các cuộc chiến tranh và những 

cuộc bách hại Giáo Hội. Các người lành sẽ chịu tử đạo; 

Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhiều quốc 

gia sẽ bị hủy diệt.” 

 

Trên Đường Thánh Giá gồm toàn bộ một thế kỷ này, 

nhân vật Giáo Hoàng giữ một vai trò đặc biệt. Rõ ràng 

chúng ta có thể nhìn thấy một điểm tương đồng giữa các 

vị Giáo Hoàng trong cuộc leo lên ngọn núi dốc dác. 

Khởi đầu từ Đức Pius X cho đến Đức Giáo Hoàng 

đương kim, tất cả đều thông phần những thống khổ của 

thế kỷ và đã dấn bước vượt qua mọi khốn khó trên con 

đường dẫn đến Thập Giá. Trong thị kiến, vị Giáo Hoàng 

đã bị sát hại cùng với các vị tử đạo. Sau cuộc mưu sát 

ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi yêu cầu đưa bản văn 

phần thứ ba của “bí mật” đến cho mình, không phải Đức 

Thánh Cha đã nhìn thấy rõ ràng số phận của chính Ngài 

trong đó hay sao? Ngài đã sát kề cái chết, và chính Ngài 

đã giải thích sự sống sót của mình bằng những lời sau 

đây: “… chính bàn tay một người mẹ đã hướng dẫn 

đường đi của viên đạn, và trong cơn đớn đau tột độ, vị 

Giáo Hoàng đã dừng lại ngay ngưỡng cửa sự chết” 

(Ngày 13 tháng 5 năm 1994).  

 

Ở đây, chính “bàn tay một người mẹ” đã làm lệch 

hướng viên đạn định mệnh ấy để một lần nữa chứng tỏ 

rằng không hề có số phận nào là không thể thay đổi, 
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rằng đức tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có 

thể tác động đến lịch sử, và cuối cùng, lời cầu nguyện 

mãnh liệt hơn những viên đạn và đức tin hùng mạnh 

hơn các đạo quân. 

 

Phần kết thúc của “bí mật” sử dụng những hình ảnh có lẽ 

chị Lucia đã từng nhìn thấy trong các sách đạo đức và do 

khởi hứng từ những trực giác lâu đời về đức tin. Đó là 

một thị kiến đầy an ủi, tìm cách mở ra một lịch sử đầy 

máu và nước mắt trước thần lực chữa lành của Thiên 

Chúa. Phía dưới hai cánh của Thập Giá có các Thiên 

Thần hứng lấy máu các vị tử đạo và dùng để đem lại sự 

sống cho các linh hồn trên con đường đến với Thiên 

Chúa. Ở đây, máu Chúa Kitô và máu các vị tử đạo được 

coi như một: máu các vị tử đạo chảy xuống từ hai cánh 

của Thập Giá. Các vị tử đạo chết đi trong sự hợp nhất 

với cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô, và cái chết của các ngài 

được đồng nhất với cái chết của Chúa. Các ngài đã hoàn 

tất những đau khổ còn thiếu nơi phần thân mình Chúa 

Kitô (cf. Col 1:24). Sự sống của các ngài đã trở thành 

một Thánh Thể, một phần của mầu nhiệm hạt lúa mì 

chịu chết đi để sinh nhiều bông hạt. Giáo phụ Tertullian 

đã nói: Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô 

hữu. Giáo Hội đã được sinh ra từ cái chết của Chúa Kitô, 

từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người thế nào, thì sự sống 

tương lai cho Giáo Hội là kết quả từ cái chết của các 

chứng nhân ấy cũng như vậy. Vì thế, thị kiến về phần 

thứ ba của “bí mật” ban đầu rất thất vọng, nhưng lại kết 

thúc bằng một hình ảnh đầy hy vọng: không một đau 

khổ nào vô ích, và chính Giáo Hội đau khổ, Giáo Hội 

của các vị tử đạo, sẽ trở thành một bảng chỉ đường cho 

nhân loại trong cuộc tìm về Thiên Chúa. Vòng tay đầy 

lân ái của Thiên Chúa không chỉ tiếp nhận những ai đau 

khổ như Lazarus, người đã gặp được nơi đó niềm an ủi 

lớn lao và đại diện một cách mầu nhiệm cho Chúa Kitô, 

Đấng đã muốn trở nên một Lazarus đớn nghèo vì chúng 

ta. Và hơn nữa: một sức mạnh thanh luyện và canh tân 

sẽ phát sinh từ đau khổ của các chứng nhân ấy bởi vì đau 

khổ của các ngài là sự hiện thực đau khổ của chính Chúa 

Kitô và là sự thông hiệp tại đây và lúc này vào hiệu lực 

cứu độ ấy. 

 

Và như vậy, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng: Toàn 

bộ “bí mật” Fatima (gồm ba phần) có ý nghĩa gì? Nói 

với chúng ta điều gì? Trước tiên, chúng ta phải khẳng 

định với Ñức Hồng Y Sodano: “… các biến cố được 

phần thứ ba của “bí mật” Fatima nói đến hiện nay kể 

như đã thuộc về một phần của quá khứ.” Những người 

mong ngóng các mạc khải mang tính khải huyền hồi hộp 

về ngày tận cùng của thế giới hoặc về tương lai của lịch 

sử nhất định sẽ thất vọng. Fatima không làm thỏa mãn 

óc hiếu kỳ của chúng ta theo cách đó, vì đức tin Kitô 

Giáo nói chung không thể bị hạ thấp thành một đối 

tượng đơn thuần của tính hiếu kỳ. Ngay khi chúng ta bắt 

đầu suy tư về bản văn của “bí mật” thì điều còn lại đã 

hiển nhiên: lời kêu gọi cầu nguyện được coi như con 

đường “cứu độ cho các linh hồn” và tương tự như vậy, là 

lời mời gọi sám hối và hoán cải. 

 

Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến một thành ngữ quan 

trọng nữa của “bí mật” Fatima hiện đã được ưa chuộng 

một cách chính đáng: “Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn 

thắng.” Câu nói này mang ý nghĩa gì? Trái Tim Mẹ rộng 

mở cho Thiên Chúa, được tinh tuyền nhờ việc chiêm 

niệm Thiên Chúa, mạnh mẽ hơn mọi thứ súng đạn và vũ 

khí. Lời thưa Xin Vâng của Đức Maria, lời từ Trái Tim 

của Mẹ, đã làm thay đổi lịch sử thế giới, vì lời ấy đã đem 

Đấng Cứu Độ vào thế giới – bởi vì, nhờ lời Xin Vâng 

của Mẹ, Thiên Chúa mới có thể trở nên con người và 

mãi mãi vẫn là con người trong thế giới của chúng ta. 

Thần Dữ có quyền lực trên thế giới này như chúng ta 

vẫn thấy và không ngừng kinh nghiệm; hắn có quyền lực 

bởi vì sự tự do của chúng ta liên tục để bị lôi kéo xa rời 

Thiên Chúa. Nhưng vì chính Thiên Chúa đã nhận lấy 

một trái tim nhân loại, và qua đó, chỉnh hướng sự tự do 

của nhân loại về với những điều thiện hảo, nên sự tự do 

chọn điều ác không còn quyền quyết định nữa. Kể từ 

thời điểm ấy, lời thịnh hành chính là: “Ở thế gian này, 

các con sẽ gặp thử thách, nhưng hãy an tâm; Thầy đã 

thắng thế gian” (Ga 16:33). Sứ điệp Fatima mời gọi 

chúng ta hãy tin vào lời hứa ấy. 

 

Hồng y Joseph Ratzinger 

Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin 

------------------------------------------------------ 
PHẦN CHÚ THÍCH: 
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cho tôi bức thư có phần thứ ba của bí mật Fatima. Tôi định đọc với 

cha giải tội của tôi.” 

(2) Lời bình giải của Đức Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung 

ngày 14 tháng 10 năm 1981 về “Những Gì đã Xảy Ra trong Tháng 

Năm: Một Thử Thách Lớn của Thiên Chúa”: Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II, IV, 2 (Vatican, 1981), 409-412. 

(3) Sứ điệp truyền thanh trong nghi thức Tôn Kính, Tạ Ơn, và Phó 

Dâng cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa tại vương cung 

thánh đường Đức Bà Cả: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, 1 
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(4) Vào Ngày Gia Đình trong Năm Thánh, Đức Gioan Phaolô II đã 

phó dâng các cá nhân và các quốc gia cho Đức Mẹ: Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II, VII, 1 (Vatican, 1984), 775-777. 

 (6) Trong tập “Hồi Ký IV” ngày 8 tháng 12 năm 1941, chị  Lucia 

viết rằng: “Vậy con sẽ bắt đầu công việc mới của mình, và như vậy 

là hoàn thành các lệnh truyền của Đức Cha cũng như những mong 

muốn của bác sĩ Galamba. Con sẽ nói ra tất cả, ngoại trừ phần bí 

mật mà hiện nay con không được phép tiết lộ. Con sẽ không chủ tâm 

bỏ sót bất cứ điều gì, mặc dù con cho rằng con có thể quên sót một 

vài chi tiết nhỏ không hệ trọng.” 

(7) Trong tập “Hồi Ký IV,” chị Lucia viết thêm: “Ở Bồ đào nha, đức 

tin sẽ luôn luôn được bảo toàn, v.v….” 

(8) Bản dịch này tôn trọng nguyên bản, kể cả những chỗ chấm phẩy 

không đúng, nếu những lỗi ấy không gây khó hiểu cho các điều thị 

nhân muốn trình bày. 
 

 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cách đây đã gần 30 năm, người dân đi rừng ở thôn 

Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kontum, phát hiện ra một pho tượng Đức Mẹ bị cụt đầu 

và gãy tay, rồi những người dân nghèo đến với pho 

tượng đau thương này cầu nguyện, họ được ơn nên tin 

tức loan dần ra. Ngày một đông người đến viếng và xin 

ơn, Đức Cha Giáo Phận cùng các Linh Mục vào cuộc, 

giúp cho những người hành hương các Bí Tích cần thiết 

khi họ đến với pho tượng được gọi tên là Đức Mẹ Măng 

Đen kỳ lạ này. Lịch sử bản thân pho tượng đã là một 

chuyện kỳ thú, mà diễn tiến việc khám phá ra cũng như 

nỗ lực bảo vệ pho tượng lại càng nhiều tình tiết hấp dẫn. 

Khi nào có dịp chúng ta sẽ trở lại với những kỳ thú 

này… 

  

Khi tổ chức các buổi lễ kính viếng Đức Mẹ Măng 

Đen, những ngưới có trách nhiệm lắp chiếc đầu bị cụt 

của tượng Đức Mẹ vào và lắp cả hai cánh tay bị gãy vào 

nữa, thậm chí còn sơn tượng cho tương đối đẹp và hoàn 

chỉnh. Nhưng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, thậm chí 

trái ngược, có người chỉ đồng ý lắp đầu của tượng thôi, 

còn tay cứ để gãy như vậy, ngay cả việc sơn lại tượng 

cũng bị phản đối.   

 

Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện, ngày hành 

hương đến, người ta bày hai loại hình, một bên là hình 

tượng Đức Mẹ được lắp đầu vào, không có tay và không 

sơn mới, một bên là tượng Đức Mẹ đã được lắp lại hết 

các phần bị gãy và sơn lại cho tương đối dễ coi. Kết quả 

bất ngờ: dân chúng, đa phần là anh em các dân tộc trong 

Giáo Phận đã chọn hình tượng chỉ có đầu, không có tay 

và không sơn mới. Anh em cho biết: “Đây mới chính là 

Mẹ của chúng tôi !” Họ là những người nghèo, những 

người không son không phấn, không quần áo bảnh bao, 

không lành lặn cơ thể vì tật nguyền, không mạnh khỏe vì 

bệnh tật, không ngẩng cao đầu được vì bị loại trừ khinh 

chê, họ cùi, họ lở, họ đói và họ khát… 

 

Măng Đen ngày một đông người kéo đến, dĩ nhiên là 

đủ mọi loại khách, nhưng đông nhất vẫn là những đoàn 

người anh em dân tộc lầm lũi gánh gùi đến với Mẹ, nhìn 

cái cách họ đi, cách họ ăn mặc và cả bữa cơm bọc lá 

chuối chấm với muối hột cả nhà quây quần cùng ăn, 

chúng ta nhận ra ngay tại sao họ lại chọn hình ảnh bức 

tượng gãy tay và không sơn mới lại. Họ nhận ra Mẹ ở 

với họ, chia sẻ với họ, giang tay đón nhận họ, gần gũi 

thân quen với họ, có thể nói họ nhận ra họ trong hình 

tượng Mẹ như thế. Người anh em dân tộc không lý luận 

quanh co, không “chẻ sợi tóc ra làm tư”, nhưng sống 

theo cảm xúc, chân thật và trong suốt. “Mẹ của chúng 

tôi”. 

  

Những nhận xét và suy tư trên đây cho chúng ta thấy, 

Đức Maria đươc ban cho nhân loại với tư cách là Mẹ của 

nhân loại, làm Mẹ của nhân loại, nên Mẹ thuộc về nhân 

loại, gắn bó với nhân loại, sống chết với nhân loại này. 

  

Cách đây tròn một thế kỷ, năm 1917, Mẹ hiện ra ở 

Fatima với thông điệp: Ăn năn sám hối quay trở về với 

Chúa – Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ – Siêng năng 

lần hạt Mai Khôi, với lời hứa “Trái Tim Mẹ sẽ thắng và 

nước Nga sẽ trở lại”. Bầu khí chiến tranh dạo ấy bao 

trùm và nổ ra khắp nơi trên thế giới, thế chiến thứ nhất 

và thứ hai lần lượt nối tiếp nhau giết hại nhân loại, rồi 

sau đó là chiến tranh lạnh đối đầu giữa hai khối tư bản 

và cộng sản…  

  

Bọn trẻ chúng tôi được giáo dục cầu nguyện theo 

“mệnh lệnh Fatima”, không chỉ tiếng kinh cầu râm ran 

khắp các Xóm Đạo, nhưng những thực hành hãm mình 

hy sinh, những cuộc sám hối thật sự được thường xuyên 

nhắc nhở và thực hiện.  

 

Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam chia 

đôi, tiếng bom đạn thường xuyên vọng về qua các xóm 

làng, phố phường, từng lớp thanh niên lên đường cùng 

với từng chuyến xe tang lẳng lặng đi xuyên thành phố. 

Và rồi nước Nga đã trở lại thật, khối cộng sản Đông Âu 

tan vỡ hoàn toàn, các nước trong liên bang Xôviết được 

độc lập và theo đuổi chủ nghĩa phát triển. 

  

 

Trái Tim Mẹ Thắng 
 

LM Vinh Sang DCCT 

Conggiaovietnam 

http://long/
http://plông/
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Còn chúng ta thì sao, chúng ta có thao thức với hiện 

tình đất nước chúng ta không? Tại sao chúng ta không 

tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa việc cầu nguyện 

và thực hành các “mệnh lệnh Fatima”, chúng ta có tin 

“Trái Tim Mẹ sẽ thắng” không? Tại sao chúng ta không 

cầu nguyện cho những người cộng sản, những người vô 

thần được ơn trở lại? Thứ Sáu Tuần Thánh, chiêm ngắm 

Chúa Giệsu trên thập giá, Hội Thánh chẳng cầu nguyện 

cho họ đó sao? Tại sao chúng ta không tiếp tục một cách 

nhiệt thành lời cầu nguyện ấy trong đời sống hàng ngày 

của chúng ta? Thiết tưởng đã đến lúc cần phải nhắc lại 

sứ điệp Fatima một cách cụ thể, hội nhập và thời sự, đã 

đến lúc phải nhắc nhau thực hành sứ điệp ấy.  

  

Năm 2017, đúng 100 năm sứ điệp Fatima được ban 

hành. Mẹ của chúng ta không thờ ơ, không đứng xa, 

không vô cảm với chúng ta, với thời cuộc, Mẹ đang chờ 

và mong muốn chúng ta thực hiện để “Trái Tin Mẹ sẽ 

thắng – anh em vô thần sẽ trở lại”. Hãy thực hành ngay 

“mệnh lệnh Fatima”. 

  

Lm. VĨNH SANG, DCCT,  

ngày Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niềm Hãnh Diện Tự Hào Của Dân Tộc VN 
 

Cho dù các nước:  

Vĩ đại như Trung Quốc 

Khổng lồ như Nga Sô 

Hùng mạnh như Hoa Kỳ 
 

Không Bằng Quê Hương Nhỏ Bé VN 

 

Mẹ Maria từ trời cao 

đã hiện xuống an ủi con cái Mẹ tại La Vang,  

và ban cho dân tộc này một lời hứa :  

"Mẹ đã nhận lời các con cầu xin ". 

 

Dâng Về Mẹ Fatima 
 

Kể từ một chín tám mươi 

Cha con kết ước theo chân Mẹ Lành 

Hòa - Diệp linh hướng vẹn toàn 

Thánh du tượng Mẹ chẳng ngơi phút nào 

Lời vàng ý ngọc Mẹ ban 

Ăn năn sám hối, Mân Côi hàng ngày 

Mẫu Tâm tôn kính không nguôi 

Ghi trong tâm khảm lưu truyền mai sau 

Tình nồng máu nhiệt dâng cao 

Quyết mang sứ điệp phát huy muôn người 

 

Quê hương bao cảnh thương đau, 

Thánh Giá dẫm đạp, cắt chia Mẹ hình! 

Dân gian đói khổ cơ hàn 

Kêu la thống thiết, vọng vang lên trời! 

Động lòng Thiên Chúa trao ban 

‘Lòng Thương Xót Chúa - Trái Tim Mẹ Hiền' 

Mặc cho tội lỗi muôn muôn 

Miễn sao sám hối cậy trông nơi Người 

Cho dù tội thắm như điều 

Tình thương xót Chúa tẩy trong trắng ngần 

Đại dương thương xót bao la 

Trời Cao đổ xuống tràn lan cho đời 

 

Thoáng nghe vang vọng đâu đây? 

Bí mật Mẹ dấu bỗng nay tỏ bày 

Giáo Hoàng di chúc vừa ban. 

Trái đất muốn sập, gian nan đọa đầy! 

Fa-ti-ma miền đất xa xôi 

Chốn xưa Mẹ đến hày con dấu chân 

Đôi lời nhắn nhủ thế gian 

Ăn năn xám hối, Mân Côi hàng ngày  

Mẫu Tâm Mẹ kính, đền bồi. 

Bình an đổ xuống cho người nguyện xin 

 

Hát - Năm Sưa Trên Cây Sồi  

- Lê Huy 

 

 I. Năm xưa trên cây sồi - làng Fa-ti-ma xa xôi, 

có Đức Mẹ Chúa Trời - hiện ra uy linh sáng chói. 

Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, 

hãy tôn sùng Mẫu Tâm - hãy năng lần hạt Mân Côi 

 

ĐK. Mẹ Ma-ri-a ơi- Mẹ Ma-ri-a ơi ! 

Con vâng nghe Mẹ rồi sớm chiều từ nay thống hối. 

Mẹ Ma-ri-a ơi ! Xin Mẹ đoái thương nhậm lời, 

cho nước Việt sinh tươi đức tin sáng ngời. 

  

II. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Ma-ri-a vui tươi, 

Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. 

Lòng trút khỏi ngậm ngùi mắt khô đôi suối lệ đời, 

Ngước trông về Mẫu Tâm sống trong tình Mẹ yên vui. 

ĐK. 

 

Jh Vagsc 2016 



 24 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 Kính thưa bà con cô bác, 

Đạo Binh Xanh VN Hoa Kỳ chúng con được linh hướng bởi 

cha Joseph Trần Ngọc Diệp, CMC. Vào mùa hè năm 1985, 

Cha Diệp và chúng con tổ chức một cuộc cung nghênh Mẹ 

Fatima Thánh Du, trong suốt mấy tiểu bang Miền Tây Hoa 

Kỳ. Dọc các thành phố ven Thái Bình Dương, từ San Diego, 

Los Angeles, Porland, Seattle, và Everette Washington State. 

Thời gian dự trù là ba tháng. 

 

Đầu tháng Năm, Tượng Mẹ Thánh Du đến thành phố Los 

Angeles, bắt đầu là Cộng Đoàn Fatima - St Kevin, sau đó đên 

Cộng Đoàn Phục Sinh, Cộng Đoàn Dororis Mission, rồi đến 

Burband … Tượng Mẹ đi tới đâu dân chúng tấp nập tới đó, 

rước sách, kinh hạt, đền tạ inh ỏi … Sau đó lại ăn uống linh 

đình. LM tháp tùng thánh tượng, cha GiuseTrần Ngọc Diệp có 

một dọng giảng thuyết soáy vào trái tim lòng người, có khi thì 

nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, có khi thì dồn dập như 

thác đổ xuống vực sâu, có bà nghe giảng khoái quá phải vác 

máy đi thâu, ghi lại cho con cháu mai sau. Suốt hai tuần lễ, 

cha con ai nấy đều mệt nhoài. 

 

Bây giờ đến lượt Kiến Què con, có nhiệm vụ tháp tùng Thánh 

Tượng Thánh Du, đến thăm các cộng đoàn Mỹ địa phương. Bà 

Chủ Tịch ĐBX GP LA là bà Mairie, cho biết nơi đến thăm đầu 

tiên là Trung tâm sinh hoạt ĐBX của GP, là nhà thờ cổ Los 

Angeles. Mẹ Thánh Du đến đúng vào ngày 13 tháng 5. Đạo 

Binh Xanh chúng con có một thói quen, Vào ngày thứ Sáu và 

thứ Bảy đầu tháng, hoặc các ngày 13 từ tháng năm cho đến 

tháng 10, chúng con hay tổ chức đêm canh thức. Tức là vào 

lúc 7 giờ chiều lễ kính Trái Tim Chúa, rồi chầu Thánh Thể 

liên tiếp cho đấn 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ 5 là lễ kính Trái 

Tim Mẹ. Nghĩa là thức một đêm được dự hai lễ Kính Thánh 

Tâm Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, mà được hưởng trọn hai 

lời hứa của Chúa và của Mẹ, thứ Sáu và Thứ Bảy đầu tháng. 

Vào khỏng 1 giờ đêm, con đến để mang Thánh Tượng chuẩn 

bị ngày mai đi nơi khác. Bà Marie, CT DBX LA, dẫn con ra 

ngoài, chỉ cho xem thấy một con chim bồ câu trắng, đậu trên 

nóc nhà thờ, thẳng xuống trên đầu Đức Mẹ chỗ Đức Mẹ đang 

đứng. Họ tin rằng Đức Mẹ mang sự hòa bình đến cho con cái 

Mẹ. Khoảng 1 giờ hơn con rước tượng Đức Mẹ đi, con chim 

bồ câu trắng cũng bay lên trời mất dạng. Hôm nay, ĐBX Mỹ 

có hai cái hẹn, con phải đưa Đức Mẹ tới đó, một là ở một 

trường tiểu học, các em học sinh muốn choàng vòng hoa cho 

Đức Mẹ, hai là tu viện St Andrew ở mãi trong rừng sâu muốn 

cung nghênh Mẹ. Hai điểm này ở rất xa, qua khỏi Oxnard, 

miền bắc GP LA. Con phải thu xếp cho xong và phải về trước 

3 giờ chiều, vì sợ cảnh kẹt xe trên xa lộ 101. Đúng 2 giờ chiều 

xe con về tới Universal, con mừng quá. Trên Fwy101 về LA 

khúc này đường lại đổ dốc, xe chạy ngon trớn, một đàng vì 

mệt mỏi, một đàng thấy khoan khoái khi mọi việc xong suôi. 

Thế là tay ôm tay lái, đôi mắt lim dim, hồn cho đi lên mây … 

thăng ...   Ít phút sau tỉnh dậy, hoảng hồn, Chúa ơi! Tại sao xe 

con lại chạy trên đường Hollywood Blvd, exit về nhà con là 

Vermont cơ mà  Nhìn qua bên phải không thấy ai, quay lại 

đằng sau chỉ có tượng Me Fatima, vậy từ nẫy đến giờ ai đã lái 

xe? Qua mấy phố mà xe không bị đụng. Chắc Mẹ Fatima đã 

lái xe? Cám ơn Mẹ, thưa bà con cô bác, con đã về nhà bình 

an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vụn Vặt Bên Lề - Ký ức - Kiến Què 

 

 

 

Đức 

Mẹ 

Fatima 

Lái  

Xe? 

Mẹ La Vang Nhắn Gửi 

 
La Vang chốn Mẹ hiện ra 

Trùng tu cho đáng dấu chân Mẹ về 

Miền Trung gặp cảnh môi trường 

Cơm chưa đủ sống lấy gì hiến dâng 

Ngóng trông con thảo phương xa 

Quà dâng cho Mẹ phúc ban tràn đầy 

Nhà Mẹ xây cất sắp xong 

Đến phần trang trí bên trong bên ngoài 

Hai ngàn mười tám thiên niên 

La Vang đất Mẹ đón con cái về 

Khánh thành nơi Mẹ cao sang 

Cầu cho đất nước vinh quang an hòa 

 

Viết thay Mẹ La Vang jh 

 

Của Hiến Dâng 
Quí vị có thể gửi thẳng về  GP Huế: 

ĐTGM Lê Văn Hồng  

hay LM Lê Quang Viên 

6 Nguyễn Trường Tộ 

Thừa Thiên - Huế - VN – 

ĐT 054 383 1143 

 Website: http://tonggiaophanhue.net 

 

Hay gử về hộp thơ 

VAGSC 

PO Box 18209 

Anaheim Hills CA 92817 

Dưới check xin đề Mẹ La Vang 

 

Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế 

 

 

 

Vương Cung Thánh Đường Me La Vang sắp hoàn tất. 

Bây giờ đến phần trang trí bên trong bên ngoài 

Hy vọng sẽ được khánh thành tháng 8 - 2018 

Xin bà con tiếp tục dâng hiến 
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Giờ Kính Viếng  

Đức Mẹ Fatima 

 
 

Lm M. Phạm Hảo Kỳ 

 

 

 

Imprimatur 

Saigon ngày 18 – 10 – 1965 

Fr. X. Trần Thanh Khâm 

Vic. Gen 

 

 

LM hay người Hướng Dẫn chia sẻ: 

 

Ở Fatima Đức Mẹ muốn gì? 

Hai sự việc ở Fatima 

 

- 1. Những việc lạ gồm các thị kiến và phép lạ. 

- 2. Các điều Đức Mẹ muốn dạy ta, gọi là huấn 

lệnh. 

 

Cái lôi cuốn người ta muốn đến Cova da Iria là 

những việc lạ, nhưng cái ta phải lưu tâm là huấn 

lệnh. Việc trước cốt để chú ý và tin việc sau. Vì thế 

đối với sự việc Fatima, cốt ý cần thiết là tìm hiểu và 

thi hành những đều Đức Mẹ muốn. 

 

Vậy Đức Mẹ muốn gì? Đọc lại những lời nhắn nhủ 

ở Fatima của thiên thần hòa bình và của Đức Mẹ, 

ta thấy Đức Mẹ muốn: 

 

- Đền tạ tội người ta không tin thờ Thiên Chúa. 

- Chịu đau khổ để đền tội và đền tạ Trái Tim Chúa 

Giesu và Mẹ Maria. 

- Dâng công nghiệp Chúa Giesu và Mẹ Maria để 

cầu cho tội nhân trở lại. 

- Siêng năng lần hạt, suy ngắm và sống mầu nhiệm 

Mân Côi. 

- Hy sinh, cầu nguyện, lần hạt cầu cho hòa bình và 

kẻ có tội. 

- Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. 

- Dâng loài người, nhất là nước Nga, cho Trái Tim 

Vô Nhiễm 

- Xưng tội rước lễ đền tạ các Thứ Bảy đầu tháng 

- Người ta phải thống hối, thôi xúc phạm đến Chúa, 

cải thiện đời sống. 

 

Các điều này được quy lại thành ba mệnh lệnh: 

- Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống. 

- Siêng năng lần hạt Mân Côi 

- Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

 

Nên Làm Gì Khi Kính Viếng Đức Mẹ? 

 

Đến kính viếng Đức Mẹ Fatima, chắc không gì đẹp 

bằng lòng Mẹ và ích cho ta bằng cầu nguyện và 

thực thi ba mệnh lệnh. Vậy giờ kính viếng chia làm 

4 quãng và 4 đề tài: 

 

Khắc I: Đề tài tin, cậy, mến Chúa 

Khắc II: Thống hối và cải thiện nhờ tràng hạt Mân 

Côi 

Khắc III: Dâng mình là loài người cho Trái Tim Vô 

Nhiễm 

Khắc IV: Cầu xin. 

 

 

Khắc I 

Tin Thờ Cậy Mến Chúa 

 
Lưu ý : Đọc liền hay ngưng lại sau ít nhiều chỗ, hát dài hay 

ngắn, tùy người hướng dẫn liệu cho vừa thì giờ. 

 

HD. Ta hãy mượn lời thiên sứ đại diện Đức 

Chúa Cha, lời bà Isave nói khi được Chúa 

Thánh Thần soi sáng và lời Hội Thánh luôn luôn 

được Chúa Giesu ở cùng, thế tức cũng là lời 

Chúa Ba Ngôi, để hoan hô Mẹ Maria 

TC. Xin hát bài Ave Maria 

Điệp khúc 

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con 

dâng lời chào Mẹ. 

(Sáng) Khi trời ngập ánh hồng, bình minh êm vui 

trời đông. 

Con hân hoan lời ca mừng A-ve Ma-ri-a 

(Tối) Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm 

lặng reo. 

Con say sưa lời ca chào A- ve Ma-ri-a 

 

1. Con dâng lên lời mừng Ma-ri-a đầy phúc 

Ma-ri-a đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng. 

Ma-ri-a Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. 

Con dâng lên lời ca Mẹ tươi hơn muôn loài hoa. 

 

2. Ma-ri-a Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu 

khấn, 
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Cho con dân Việt Nam được ơn thánh Chúa ngập 

tràn 

Ma-ri-a Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ. 

Con gian nan dần qua đoàn con yên vui gần xa. 

 

 

HD. Thiên thần hòa bình dạy 3 trẻ em quỳ gối 

sấp mặt sát đất đọc 3 lần rằng: "Lạy Chúa, con 

tin, con thờ, con cậy, con mến Chúa. Con xin ơn 

tha thứ cho những kẻ không tin, không thờ, 

không cậy, không mến Chúa." Ngày 13 - 9 - 

1917, Đức Mẹ bảo: "Khi lần hạt sau mỗi chục 

đọc thêm câu này: Lạy Chúa Giesu xin tha tội 

chúng tội chúng tôi, xin cứu chúng tôi khỏi lửa 

hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, 

nhất là các linh hồn cần Chúa thương xót hơn." 

 

Tại sao hai câu ấy? Vì hai câu đó nhắc đến Thiên 

Chúa, có thiên đàng, có hỏa ngục là những chân 

lý người vô thần duy vật không nhận, do một 

quyền lực bí mật xui giục, để dễ yên tâm mà thỏa 

mãn thú tính. Chính vì vậy mà thế giới ngày nay 

suy đồi và nhiều người trụy lạc. Để cứu vãn, Đức 

Mẹ muốn ta nhớ các chân lý ấy. 

 

Vậy ta hãy sấp mình đọc lời thiên thần dậy, có ý 

đền tạ. 

 

TC. "Lạy Chúa, con tin, con thờ, con cậy, con 

mến Chúa. Con xin ơn tha thứ cho những kẻ 

không tin, không thờ, không cậy, không mến 

Chúa." 

 
3 lần, rồi yên lặng nửa phút. 

 

HD. Chúng ta đứng dậy tuyên xưng đức tin 

Công Giáo. 

 

TC. "Tôi tin kính Đức Chúa Trời ... " 

 

HD. Anh chị em có tin Thiên Chúa ở khắp mọi 

nơi, thấu suốt mọi sự không? 

TC. Tôi tin 

 

HD. Nếu tin, sao dám phạm tội xấu xa trước mặt 

Thiên Chúa, khi mà không giám phạm trước 

mặt dù một trẻ nhỏ. 

 
Suy nghĩ và hối hận nửa phút. 

 

HD. Chúa Ba Ngôi ẩn ngự trong linh hồn ta khi 

sạch tội nặng, anh chị em có tin không? 

TC. Tôi tin. 

 

HD. Tin thế, sao trong mình dám nuôi tư tưởng 

xấu xa và tâm tình giận ghét oán thù? 

 
Suy nghĩ và hối hận - Nửa phút. 

 

HD. Anh chị em có tin Chúa Kyto là Thiên Chúa 

không? 

TC. Tôi tin. 

 

HD. Vậy sao không thực hành lời Chúa dạy 

trong Phúc Âm? 

TC. Lạy Chúa, thế ra con chưa có đức tin sống 

động. Anh chị em hãy suy nghĩ lời Kinh Thánh 

này: "Hỡi anh chị em, ai nói rằng mình có đức 

tin, mà họ không có việc làm, thì ích lợi gì, đức tin 

ấy có cứu rỗi được họ chăng?" (Jac 2,14). 

 
Yên lặng và suy nghĩ nửa phút. 

 

HD. Ta hãy kính cẩn ôn lại lời Mẹ nhắn nhủ. 

 

TC. Hát – 

 

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. 

Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. 

Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi. 

Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi 

 

DK.  

 

Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, 

Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. 

Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nhậm lời. 

Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. 

 

2. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi, 

Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới, 

Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mát khô đôi suối lệ đời, 

Ngước trông về Mẫu Tâm sống bên tình Mẹ an vui. 

 

3. Qua bao năm lưu đày, ngược xuôi khi hôm khi 

mai, 

Có những năm tháng dài, tình xuân miên man bốc 

cháy, 

Dừng bước ngửa nhìn Trời, trái tim xao xuyến rụng 

rời ... 

Tháng năm kia đã trôi ... Hỡi bao lầm lạc, than ôi! 
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Khắc II 

Thống Hối Và Cải Thiện 

nhờ tràng hạt Mân Côi 

 

HD. Mời ngồi. Hai lần (13 tháng 5 và 7) Đức Mẹ 

hứa với 3 trẻ là đến 13 tháng 10 Người sẽ cho 

biết Người là ai và muốn gì, Mẹ đã giữ lời, và 

ngày 13 tháng 10 Mẹ nói: "Ta là Đức Mẹ Mân 

Côi ... Người ta phải sửa mình, phải xin ơn tha 

tội, phải thôi xúc phạm đến Chúa, vì Người đã bị 

xúc phạm quá nhiều rồi. " Đó là điều Mẹ muốn 

hơn cả, là mệnh lệnh thứ nhất Mẹ đã long trọng 

tuyên bố, nói gọn là "ăn năn đền tội - cải thiện 

đời sống" 

 

Và để người ta tin, Mẹ đã làm phép lạ vĩ đại: 

Mặt trời nhảy múa trên không trung. 

 

Đối với các mệnh lệnh của Mẹ, cũng là điều kiện 

để được hòa bình và cứu rỗi, đã có lần Mẹ phải 

phàn nàn với một nữ tu bác ái ở Montreal ngày 

28 - 11 - 1949 rằng: "Khốn nạn thay những linh 

hồn coi các mệnh lệnh của Mẹ như chuyện hoang 

đường. Có những kẻ không thèm nghe đến, kẻo 

phải sống một đời sống mới. "  

TC. Lạy Mẹ chí ái, con cam đoan sẽ thi hành 

mệnh lệnh đầy tình thương của Mẹ. 

 

HD. Vậy anh chị em hãy làm việc đền tạ như 

thiên thần dạy ba trẻ: 

TC. "Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, là Cha, và 

Con, và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa, 

con dâng cho Chúa Mình Thánh, Máu Thánh, 

linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giesu, hiện hữu 

trong các nhà tạm khắp hoàn cầu, để đền tạ 

những xúc phạm Người đã phải chịu. Vì công 

nghiệp Thánh Tâm Người và Trái Tim Vô Nhiễm 

Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội trở lại." 

 
Đọc 3 lần 

 

HD. Thiên thần còn nói với 3 trẻ: "Cái gì các em 

cũng có thể làm thành hy sinh được. Các em hãy 

dâng cho Chúa các hy sinh đó để đền tạ biết bao 

tội lỗi phạm đến Chúa và cầu xin cho tội nhân 

trở lại. Hãy làm như vậy để kéo hòa bình xuống 

cho tổ quốc các em ... Nhất là các em hãy đón 

nhận và vui chịu các đau khổ Chúa sẽ gửi đến."  

 

Đức Mẹ bảo ba trẻ: "Chúng con có muốn dâng 

cho Chúa những hy sinh và chịu mọi đau khổ 

Chúa sẽ gửi đến để đền tạ rất nhiều tội lỗi xúc 

phạm đến uy quyền Chúa không? Chúng con có 

muốn chịu đau khổ để cầu nguyện cho tội nhân 

trở lại không?  Để đền tạ những phạm thượng và 

những sỉ nhục người ta làm cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Mẹ không? (13-9-1917). Chúng con hãy 

cầu nguyện, cầu nguyện nhiều và hy sinh cho kẻ 

có tội, vì nhiều người sa hỏa ngục bởi không ai 

hy sinh và cầu nguyện cho họ". (19-8-1917). 

TC. Con tin giá trị đền tội của đau khổ. Để vâng 

lời Mẹ, con dốc lòng từ nay, hễ gặp đau khổ, bất 

kỳ dưới hình thức nào, con sẽ nói: Con bằng lòng 

chịu, để đền tội con, và cho tội nhân trở lại." 

 

HD. Một điều dốc lòng ấy thôi, trung thành thực 

hiện, người ta sẽ dần dần nên người hiền lành, 

khiêm nhường, nhịn nhục, chịu đựng; đời sống 

người ấy sẽ giầu ơn Chúa, sẽ lắm công nghiệp, sẽ 

cứu nhiều tội nhân. 

TC. Con bằng lòng chịu, để đền tội con, và cầu 

cho tội nhân trở lại. Đó lời con lấy danh dự hứa 

với Mẹ. 

 

HD. Để cải thiện đời sống theo ý Mẹ, anh chị em 

định làm gì? 

TC. Thưa Mẹ nhân ái, theo ý Mẹ, con sẽ năng lần 

hạt Mân Côi như sau: 

- Chúa Nhật, con sống màu nhiệm Chúa vác 

Thánh giá, và tập đức mến Chúa bằng sự theo ý 

Ngài. 

- Thứ hai, con sống màu nhiệm thăm viếng, và 

thực hiện đức bác ái. 

- Thứ ba, con sống màu nhiệm giáng sinh, và thực 

hiện đức khó nghèo. 

- Thứ tư, con sống màu nhiệm Chúa đánh đòn, 

chịu chết trên thập giá, và tập hãm xác thịt để giữ 

đức trong sạch. 

- Thứ năm, con sống màu nhiệm Chúa dâng 

mình, và thực tập đức vâng lời. 

- Thứ sáu, con sống màu nhiệm Chúa hấp hối 

trong vườn Giệtsêmani, và thi hành ăn năn tội. 

- Thứ bảy, con sống màu nhiệm truyền tin, và lập 

đức khiêm nhường.  

 

HD. Ta hãy đứng lên hát bài: LAỴ ME ̣

FATIMA  

                         

ÐK. Lạу Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần.  

Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ.  

Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần.    

Ϲon dâng mình đền thaу tội lỗi muôn dân. 
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1.Từ naу lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, 

 xá gì dầu nguу biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ.  

Ɗù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì.  

Ϲhết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi. 

 

2. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế,  

tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, 

hoa trắng ngần.  

Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho 

Mẹ, biết hу sinh quên lợi danh, sống cuộc đời 

bình an. 

 

 

Khắc III 

Dâng Mình và Loài Người 

Cho Trái Tim Mẹ 

 

HD. Lời Mẹ: “Chúa muốn dùng con để làm cho 

người ta biết và yêu mến Mẹ. Ngài muốn thiết 

lập ở thế gian sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ”. (13-6-1917) 

 

Mẹ còn nói ích lợi của việc tôn sùng này: “Chúng 

con đã thấy hỏa ngục, nơi những người tội lỗi 

khốn nạn sắp sa vào. Để cứu họ, Chúa muốn 

thiết lập ở thế gian sự tôn sùng Trái Tim Vô 

Nhiễm Mẹ” (13-7-1917) 

 

Rồi Mẹ chỉ 2 việc để thi hành việc tôn sùng ấy: 

“Mẹ đến xin dâng loài người cho Trái Tim Vô 

Nhiễm và rước lễ đền tạ các thứ bảy đầu tháng” 

(13-10-1917) 

 

TC. Lạy Mẹ, để vâng lời Mẹ, con xin dâng mình 

cho Mẹ, để Mẹ dâng con cho Chúa. 

 

HD. Việc ấy Mẹ rất ước ao, nhưng phải dâng 

thực, nghĩa là dâng rồi đừng lấy lại, hứa rồi phải 

lo giữ. Ta phải ý thức việc ta làm. 

 

(Suy nghĩ nửa phút, rồi xin tất cả quỳ gối) 

 

TC. “Lạy ĐứcTrinh Mẫu Maria Mẹ Thiên Chúa, 

Đấng duy nhất đầu thai Vô Nhiễm nguyên tội, 

chết rồi Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ ơi! Bốn sự 

thật định tín ấy làm con sung sướng dường nào. 

Mẹ đầy ơn để thông ban. Mẹ uy quyền để bảo vệ. 

Mẹ thương xót để thi ân, lòng con tràn ngập an ủi 

và cậy trông, khi miệng con được nói lên rằng: Mẹ 

là Mẹ của con. Mẹ ơi! Con tin Mẹ, chớ gì con tin 

mạnh mẽ hơn; con cậy Mẹ, chớ gì con cậy vững 

vàng hơn; con mến Mẹ, chớ gì con mến nóng nảy 

hơn. 

 

Vì tin yêu, con dâng cho Mẹ, hồn xác với mọi tài 

năng, mọi chi thể, mọi của tự nhiên và siêu nhiên, 

nghĩa là hết mọi sự con có thể dâng. Để phú thác, 

con dâng bản thân con, xin Mẹ nhận lấy làm của 

Mẹ; con dâng lòng trí con, xin Mẹ làm con cảm 

nghĩ như Chúa Giesu; con dâng ý muốn con, xin 

Mẹ khiến nó chỉ muốn sự Chúa muốn; con dâng 

hoạt động con, xin Mẹ hướng dẫn theo ý Mẹ; con 

dâng đau khổ con, xin Mẹ hòa trộn với đau khổ 

Chúa, để đền tội con và cứu chuộc tội nhân; con 

dâng thời giờ con, xinMẹ giúp con chỉ dùng đẻ 

vinh danh Chúa, và phục vụ các linh hồn. Con 

dâng cho Mẹ những sự phải nghĩ, để nghĩ như 

Mẹ; những tình phải cảm, để cảm như Mẹ. Ôi! 

Lạy Mẹ quý yêu, con không thuộc về con nữa, con 

là của Mẹ, xin Mẹ dâng con cho Chúa. 

 

Lạy Chúa, con chắc Chúa đã nhận con qua tay 

Mẹ Maria. Chúa là chủ tể con thờ, Chúa là Cha 

con yêu mến. Ôi! Lạy Cha, con cảm ơn Cha, về 

mọi sự Cha đã làm nơi con, xin hãy làm trong con 

sự gì đẹp lòng Cha hơn cả, sự gì cũng được, miễn 

là Cha muốn, đó là điều ước vọng của con. Điều 

con khao khát nữa là mọi nơi con chỉ vì yêu Cha, 

cũng như mọi sự nơi con chỉ là yêu Cha. Mến 

Cha là sống động của con, mến Cha là ham hố 

của con, mến Cha là cùng đích của con. Con mến 

Cha hết lòng, con mến Cha hết sức, con mến Cha 

luôn mãi, con mến Cha đời đời. Chỉ yêu Cha là 

điều con muốn, chính điều đó con khẩn nài Cha, 

chứ không phải sự gì khác đâu.  Con chỉ lo mến 

Cha, còn mọi sự khác mặc cho cha định liệu về 

con, vì Cha là Cha của con, Cha thương xót vô 

cùng, quyền phép vô cùng, khôn ngoan vô cùng. 

Cha biết nhu cầu của con hơn con, Cha có thể 

cung cấp dư thừa. Cha muốn ích lợi cho con hơn 

con, nên con triệt để tin cậy và phú thác nơi Cha. 

Ôi! Cha đáng mến vô cùng. Amen 

 

Xin hát bài Dâng Mình 

 

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền 

Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến 

Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn 

Để đời con luôn vui sống bằng an 

 

Điệp Khúc 

Hỡi Maria, xin Mẹ nhận lấy 
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Tấm thân xác hồn con đến hiến dâng 

Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ 

Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ 

Nước Mẹ thống trị chiến sỹ lên đường mới 

Xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời. 

 

2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn 

Trên đường con đi trong những ngày nguy khốn 

Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ 

Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương 

 

3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền 

Giữa đời ô nhơ, giữa muôn vàn nguy biến 

Con ước tới giờ trút hơi thở tàn 

Xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an. 

 

HD. Việc dâng mình đã xong, nhưng cần phải 

kéo dài suốt đời sống và phổ biến vào mọi công 

việc 

TC. Để có đời sống hiến thân, từ nay bất cứ việc 

gì, trước khi làm con cũng nói: Cùng Mẹ Maria 

con làm, để mến Chúa và cứu các linh hồn. 

 

HD. Lời Mẹ: Mẹ đến xin dâng thế giới cho Trái 

Tim Mẹ 

TC. Thế giới cụ thể là người ta, vậy để thực hiện 

lời Mẹ xin, từ nay gặp ai con cũng nói thầm: Con 

xin dâng người này cho Trái Tim Mẹ. 

 

HD. Lời Mẹ: “Hỡi con, hãy xem trái tim Mẹ bị 

đâm tứ phía bởi những gai người ta đóng vào 

mọi lúc, tức là những lộng ngôn và tệ bạc. Ít là 

con, hãy an ủi Mẹ và làm cho người ta biết rằng 

Mẹ hứa giúp đỡ trong giờ chết và ban đủ mọi ơn 

cần cho những ai xưng tội rước lễ đền tạ và suy 

ngắm màu nhiệm Mân Côi 15 phút trong 5 ngày 

thứ bảy đầu tháng liên tiếp”. (10-12-1925 ở Tuy) 

TC. Thế là Mẹ hứa ơn chết lành, con cám ơn Mẹ, 

và cám ơn bằng việc đền tạ các thứ bảy đầu tháng. 

 

HD. Mẹ nói với các Linh Mục qua một linh hồn 

ở Roma: “Với những con quý yêu, nhận lấy và 

tạc dạ lời Mẹ nhắn nhủ đây, Mẹ gửi phép lành từ 

mẫu cho. Với những con cái quý yêu, nhận lấy, 

ghi lòng và truyền bá ý muốn và lời nhắn nhủ 

của Mẹ cho anh chị em, Mẹ sẽ che chở và ban 

mọi phép lành của Trái Tim Mẹ cho. (13-5-1946) 

TC. Vì yêu mến Mẹ, con quyết tâm thi hành 

những việc Mẹ muốn: 

- Hễ gặp đau khổ, con nói con bằng lòng 

chịu, để đền tội và cầu cho tội nhân trở lại 

- Năng lần hạt và sống các màu nhiệmMân 

Côi để cải thiện đời sống. 

- Làm gì cũng: Cùng Mẹ Maria con làm, để 

mến Chúa và cứu các linh hồn. 

- Gặp ai con cũng nói: Con xin dâng người 

này cho Trái Tim Mẹ. 

- Các thứ bảy đầu tháng, con sẽ làm việc đền 

tạ Trái Tim Mẹ. 

 

 

Khắc IV 

Cầu Xin 

 
- Lần hạt 5 chục 

- Chầu phép lành Mình Thánh 

- Cầu xin với Mẹ. 

 

 

 

Cầu Xin Với Mẹ 

 

HD. Xin đứng lên hát bài cầu xin với Mẹ 

TC. Xin Mẹ nghe tiếng con khấn cầu, những khi 

âu sầu đau đớn, 

Xin Mẹ xuống muôn vàn sức cho hồn con an vui 

tháng ngày. 

Giữa nơi lưu đầy nếu không có Mẹ thì đời con 

thành. 

Đời lầm than sầu khổ. Nếu không có Mẹ giữa nới 

lưu đầy. 

Ngày gian nan con biết thở than với ai. 

 

1. Trần gian hỡi có ai buồn sầu, xa quê 

hương có ai âu sầu 

Mau chạy đến bên Mẹ nhân thay Linh hồn ta sẽ 

sống đời vui say. 

 

2. Hôm nay con đến đây xin vì sự thương khó 

Mẹ nỉ non bên Fa-ti-ma dưới cây sồi 

Xin thương con những khi linh hồn đầy đau khổ 

Cho con vui những ngày lưu đầy còn xa xôi? 

 

HD. Mời ngồi. Ở Fatima Mẹ thúc giục chúng ta 

cầu nguyện nhiều: 

Kìa bao nhiêu triệu dân Trung Hoa, xưa kia đặt 

tin tưởng vào nhà hiền triết Khổng Tử, ngày nay 

đang quằn quại dưới ách độc tài vô thần, mà 

chưa nhận biết Đấng khôn ngoan đã làm người 

để cứu chuộc họ. 

TC. Xin Mẹ thương cứu họ. 
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HD. Biết bao nhiêu thiện nam tín nữ, đi tìm hạnh 

phúc ở cõi Niết Bàn đâu xa, mà chưa tin vào 

chân phúc đời đời. 

TC. Xin Mẹ thương cứu họ 

 

HD. Kìa bao nhiêu người Hồi Giáo, đêm ngày 

kêu cầu Allah, mà chưa biết rằng Chủ Tể tác tạo 

muôn loài là Chúa. 

TC. Xin Mẹ thương cứu giúp họ. 

 

HD. Biết bao nhiêu người Do Thái giáo, chưa 

nhận biết Chúa Cứu Thế là con Mẹ, đã xuất hiện 

nơi họ, và hoàn tất viêc cứu thế hơn hai ngàn 

năm qua. 

TC. Xin Mẹ thương cứu họ. 

 

HD. Biết bao nhiêu người tà giáo, vì mê tín lạc 

hậu, quỳ gối lạy lục khấn vái xúc vật cỏ cây và 

trăm thứ thần thánh tưởng tượng, mà chưa kính 

tôn, thờ phượng, yêu mến Chúa Cực Thánh, chí 

thiện, chí ái, đã dựng nên trời đất muôn vật. 

TC. Xin Mẹ thương cứu họ. 

 

HD. Biết bao nhiêu người Cộng Sản vô thần, 

không tin Chúa là nguồn hạnh phúc bất diệt, mà 

tôn thờ những cứu thế giả, chỉ đem lại cho họ đời 

sống thiếu mọi tự do chân chính. 

TC. Xin Mẹ thương cứu họ. 

 

HD. Biết bao nhiêu đồng bào Việt Nam chúng ta 

chưa biết Chúa là Người Cha Nhân Từ, vì không 

ai dạy bảo cho họ, hoặc bị tuyên truyền sai lạc 

mà thù ghét Chúa. 

TC. Chúng con khẩn nài xin Mẹ đưa họ về làm 

con Chúa với chúng con. 

 
Nghỉ 1 phút – thinh lặng 

 

HD. Ta hãy cầu nguyện cho những người thành 

tâm đi tìm chân lý tuyệt đối là Chúa mà chưa 

gặp được ai chỉ bảo cho. 

TC – Đọc một kinh Kính Mừng 

 

HD. Ta hãy cầu nguyện cho những người Công 

Giáo mất đức tin và bỏ đạo được ơn trở lại. 

TC. Đọc một kinh Kính Mừng 

 

HD. Ta hãy cầu nguyện cho những Kyto hữu đã 

lìa khỏi quyền Đấng đại diện chính thức của 

Chúa Kyto, được trở về hợp nhất với Giáo Hội 

Chúa. 

TC. Đọc một kinh Kính Mừng 

 

HD. Ta hãy cầu nguyện cho những anh em đang 

bị bách hại vì Đạo Chúa, được ơn can đảm sống 

hiên ngang trong đức tin. 

TC. Đọc một kinh Kính Mừng. 

 

HD. Ta hãy cầu cho thế giới được hòa bình, Giáo 

Hội khỏi bị bách hại. 

TC. Đọc một kinh Kính Mừng 

 

HD. Xin hát bài  

Lời nguyêṇ cho Quê hương 

 

1. Me ̣ơi đoái thương xem nước Viêṭ Nam 

Trời u ám chiến tranh điêu tàn 

Me ̣hãy giơ tay ban phúc biǹh an, 

Đưa Viêṭ Nam mau thoát nguy nan, 

  

2. Me ̣ơi cúi xem dân nước Viêṭ Nam 

Đời gian khó đức tin gông cùm 

Me ̣hãy ban ơn giải thoát Viêṭ Nam 

Cho toàn dân no ấm an khang. 

  

3. Me ̣ơi chúng con lưu lac̣ miền xa 

Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu 

Me ̣hãy chung tay doṇ lối hồi hương, 

Đưa đoàn con mau tới quê nhà. 

  

 

Kêt thúc 

Đọc một kinh Lạy Cha 

Kinh Tin Kính 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng 

dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô 

là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống 

thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời 

quan Phongxiô Philatô; chịu đóng đanh trên cây 

thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông. 

Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày 

sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội 

Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông 

công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người 

ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

 

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng 

 

Phép lành của LM Trưởng Đoàn 
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