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Satan, thủ lãnh các thiên thần sa ngã. Hắn bất phục tùng và chống lại Thiên Chúa.
Hắn có các tên khác là quỉ dữ, Bengiebut, Luxiphe, thần tối tăm, cha gian dối, con
rồng đỏ bị kết án. Hắn là con rắn đã cám dỗ bà Evà trong vườn Địa đàng. Hắn là con
rồng đỏ giao chiến với Bà và con cháu Bà trong sách Khải huyền. Trong Kinh
Thánh Cựu Ước và Tân Ước, hắn được coi là kẻ đem những sự dữ và chuyên cám
dỗ con người sa ngã phản bội Thiên Chúa. Hắn là cha những kẻ dối trá, Thánh
Gioan gọi hắn là thủ lãnh thế gian. Thánh Phaolô gọi hắn là chủ tể thế gian. Nhưng
Satan và ma quỉ rất khôn ngoan, Charles Beaudelaire, một thi sĩ người Pháp vào thế
kỷ 19 đã viết: “Cái trò xảo quyệt khéo léo nhất của ma quỉ là chúng thành công
trong việc thuyết phục chúng ta rằng chúng không có thực". Và nhiều người đã
nghĩ là: Không có Satan, không có ma quỉ, hay không nên nói đến ma quỉ trong thời
văn minh này.
NGƯỜI TA CÓ THỜ SATAN KHÔNG?
Việc thờ Satan đã có từ lâu đời, dưới những danh hiệu khác nhau nơi những người
chủ trương đa thần, nhất là từ chủ trương nhị nguyên thuyết của Manicheo chủ
trương thế giới này gồm 2 nguyên nhân sáng tạo và điều hành: Thiện và Ác (thần
lành và thần dữ), nhưng danh từ chủ thuyết thờ Satan (Satanism) được chú ý nhiều
từ thế kỷ 12 với lễ đen (the black Mass). Một chủ thuyết hoàn toàn chống lại đạo
đức con người. Tại Hoa kỳ, phong trào thờ quỉ Satan được du nhập từ Âu châu.
Ngoài người lớn tuổi ra, theo Shane Westhoelter, Giám đốc Hệ Thống Tin Tức
Quốc gia Hoa Kỳ, thì từ 30-40 phần trăm học sinh Trung học đã dính líu vào những
hình thức bí mật nào đó" Ông còn nói thêm:" Ít nơi tại Mỹ và Canada không bị ảnh
hưởng của Satan". Vẫn theo Hệ Thống Tin tức trên thì 70 phần trăm tội ác do các
thiếu niên dưới 17 tuổi sa phạm đều có dính líu vào các hoạt động bí mật. (Internet).
SATAN CÁM DỖ CHÚA
Phúc Âm Thánh Mathêu Mt (4: 8-10) “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao rất
cao và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước
ấy và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông nép mình bái lạy
tôi. Đức Giêsu liền nói: “Người phải bái lậy Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ
lậy một mình Người mà thôi”. Ngoài ra, theo Thánh Luca, Satan còn được quyền
hành khổ trên thân xác con người. Khi Chúa nói với tông đồ yêu dấu Simon
"Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.
Lc (22:31)"
VAGSC – Sưu Tầm - Internet
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CẠM BẪY
Satan
Sưu tầm Vô Danh
1. Mưu Người
Dân Eskimo ở bắc cực, họ bẫy chó sói
bằng cách mài một con dao thật
mỏng, thật sắc. Họ nhúng lưỡi dao
vào chậu máu súc vật, rồi mang để
ngoài trời cho đông lại. Họ làm đi làm
lại như thế nhiều lần, cho đến khi lưỡi
dao bọc toàn máu. Họ mang lưỡi dao
ra cắm ở một cánh đồng. Chó sói ngửi
mùi máu thì chạy đến và liếm nhanh,
liếm mạnh. Lưỡi dao cắt lưỡi nó
nhưng nó vẫn không hay biết, nó tiếp
tục liếm chính máu nó, cho đến khi
chó sói gục chêt.
2. Mưu Quỷ
Một hôm Satan triệu tập tât cả qủy
già, trẻ, lớn, bé, đực, cái về dự đại hội.
Satan: “Mục đích của buổi họp là bàn
thảo kế hoạch làm sao kéo thật nhiều
linh hồn vào hỏa ngục. Ai có ý kiến gì
cứ tự nhiên phát biểu. Một quỷ con
chạy ra, nói: “Thưa đại vương, em sẽ
bảo với mọi người là không có Thiên
Chúa, đừng phí thì giờ đi nhà thờ vô
ich”. Satan: Như thế chỉ lừa được
một số người, vì nhiều người đã biêt
có một Thiên Chúa, Đấng Chí Cao
tạo dựng mọi loài, mọi vật.

cùng công minh. Ngài ban thưởng

chước, tao muốn chúng bay phải tấn

người lành và phạt kẻ gian ác, mấy ai

công vào gia đình chúng, bởi khi có

mà không hiểu là phải có hỏa ngục là

một gia đình tan vỡ, li dị, thì sẽ có

nơi chứa các tội phạm.

hằng triệu linh hồn rơi vào tay tao”.

Một qủy cái già đứng lên: “Thưa đại

Cả hội trường im lặng. Lũ quỷ ngơ

vương, em sẽ nói vào tâm trí con

ngác nhìn nhau, vì câu nói khó hiểu.

người ý nghĩ: còn lâu mới chết, những
việc của đời sau khoan nghĩ đến, hãy
tận hưởng những gì có trưóc mắt đã”.
Satan trầm tư một chút: “Cách này
được lắm, có thể kéo nhiều linh hồn
vào hỏa ngục”. Một qủy trung niên
bước ra dâng kế: “Em sẽ nói với mọi
người là Thiên Chúa là Đấng tốt lành,
phạm bao nhiêu tội cũng chẳng sao,
Ngài sẽ tha thứ hết. Tại sao không

Satan : “Khi một gia đình xụp đổ, sẽ
ảnh hưởng đến hằng triệu thế hệ
con cháu sau này, và những người
xung quanh, do đó hằng triệu linh
hồn vì ảnh hưởng đó, mà xụp đổ
theo. Sóng trước đổ đâu, sóng sau
đổ đó. Chúng mày hiểu chưa?”
Hội trường reo lên: “Đại vương muôn
năm!”

hưởng thụ? Không hưởng thụ thì uổng
Satan làm hiệu im lặng, và nói tiếp:

cuộc đời”.

“Loài người là lũ lười suy nghĩ và
Satan: “Phải đó, cách đó lừa được
nhiều nhiều người.”
Một lão qủy bước ra và nói: “Thưa
đại vương, tôi có kế hoạch: chúng ta
biêt con người có thời gian rất ngắn
ngủi ở cõi trần, trí óc và trái tim của
chúng thì rât hạn hẹp. Tôi đề nghị là
chúng ta phải nhét đầy vào đầu óc, vào

Một qủy cái bước ra, tâu: “Thưa đại

tim chúng những gì không phải là

vương, em sẽ bảo với mọi người là

Thiên Chúa, không thuộc về Thiên

không có hỏa ngục, làm gì có chuyện

Chúa thì chúng chẳng còn thì giờ, tâm,

Thiên Chúa dựng nên hỏa ngục để

và trí đâu mà nghĩ đến Thiên Chúa,

hành hạ con người, vì Ngài vô cùng

nghĩ đến cõi đời đời”..

hay bắt chước, do đó, tất cả những
gì xấu sa, chúng mày phải cố gắng
dùng mọi cách lập đi, lập lại. Khi có
nhiều kẻ làm điều xấu, điều tội thì
chúng sẽ không còn coi là xấu, là
tội; nghiã là chúng mất ý thức về
tội, thì chúng sẽ phạm tội như uống
nước, như hít thở; và như thế,
chúng mày và tao dễ dàng kéo
chúng vào hỏa ngục như trở bàn
tay. Để thực hiện kế hoặch, tao
truyền chúng mày đi khắp mọi nơi,
dù già, trẻ, gái, trai, đứa nào còn hơi
thở là nhét vào óc, tim, linh hồn

tốt lành cơ mà.
Satan ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Hay!

chúng những thứ phù phiếm: danh

Satan trầm tư, rồi nói: Cách này có

Hay! Bằng cách đó, chúng ta có thể

vọng, chức quyền, tiền của, gái đẹp,

thể lừa được một số người, nhưng

kéo được rất nhiều linh hồn vào hỏa

hưởng thụ xác thịt, rượu chè, cờ

nhiều người đã biêt Thiên Chúa là

ngục. Tao lưu ý tất cả chúng mày, loài

bạc, hút xách, xì ke, ma túy, phim

Đấng vô cùng tôt lành, nhưng cũng vô

ngưòi là lũ lười suy nghĩ, hay bắt

ảnh dâm dục, tình yêu lãng mạn,
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lăng loàn, tiểu thuyết nhảm nhí, vô

hỏa lò này. Lệnh đã truyền. Tụi bay

13- Bạn có làm việc chỉ vì mong được

ich, âm nhạc tục tĩu, các kiểu quần

thi hành gấp nghe chưa?”

mọi người biết đến danh của bạn

áo hở hang, các bông tai, bông mũi,
cà rá hột xoàn… để chúng chạy theo
‘mốt’, và bù đầu, bù óc kiếm tiền
mua sắm những thứ đó… Tao
truyền cho các quỷ phải nhét vào
linh hồn chúng sự kiêu ngạo, ghen
tị, thù hận, ghen ghét… nhét vào
đầu chúng rằng tha thứ là yếu đuối,
hận thù, trả thù là anh hùng… Phải
nói vào óc mấy thằng cầm bút mê
danh, thờ tiền, viết chuyện bêu xấu
Bà Maria để nhiều người không xin
Bà đó giúp đỡ; vì Bà Maria mà
nhiều linh hồn thoát khỏi tay tao.
Cả Đấng Cứu Thế, chúng bay cũng
phải nhét vào đầu mấy thằng văn sĩ
viết láo viết lếu…Chúng mày phải
nhét vào đầu chúng sự chia rẻ, để
chúng chống đối nhau…Chúng bay
phải nhét vào đầu óc những tên có
bằng cấp nhưng mê ngủ, là nặn ra
những lý thuyết ảo như cộng sản,
thế giới đại đồng, vô thần,.. Chúng
mày phải cố gắng nhét vào đầu óc
những kẻ nắm quyền, háo danh,
ham quyền, thờ tiền, mê sắc dục,.. là
phải tiêu diệt tôn giáo, bằng luật
pháp, giáo dục, phim ảnh, sách báo,
và mọi phương tiện có thể, để chẳng
ai còn nghĩ đến nhân nghĩa, đạo
đức, đời sau… Nói tóm lại là chúng
bay phải dẫn chúng vào mê lộ, là đi
ngược lại Sách Thánh, thì chúng
mày và tao tha hồ có nhiều kẻ để
hành hạ, và để tao quên đi chút nào
cơn nóng điên cuồng của tao trong

không?
3. Bạn có bị rơi vào lưới của Satan?
1- Bạn có xem danh vọng, quyền lực,
của cải, khoái lạc xác thịt trên Thiên
Chúa không?

14- Bạn có làm việc chỉ vì muốn được
lời ngợi khen của mọi người xung
quanh không?
15- Bạn có nghĩ rằng sống là để ăn

2- Bạn có yêu mọi thứ phù phiếm
chóng qua ở đời này hơn yêu tha nhân
không?

ngon, mặc đẹp không?
16- Bạn có nóng giận, đập phá, chửi
rủa lời thô bỉ, độc địa không?

3- Bạn có nghĩ còn lâu mới chêt
không?

17- Bạn có cầu cơ, lên đồng, coi bói,
tin vào ngày tôt, ngày xấu trên lịch; tử

4- Bạn có đặt niềm tin vào sự khôn
lanh của bạn, hoặc vào sức mạnh của
nòng súng, quyền lực của đảng phái
đang cầm quyền không?
5- Bạn có nghĩ có thể tự cứu, không
cần đến Thiên Chúa không?
6- Bạn có coi con người là phương
tiện để tiến lên danh vọng, điạ vị, giầu
sang không?

vi Đông, tử vi Tây trên báo không?
18- Bạn có quan tâm đến cái đẹp của
thân xác, quần áo… mà lơ là cái đẹp
của tâm hồn không?
19- Bạn lo học hành có bằng cấp, có
nhiều tiền, địa vị cao, nhưng bạn có
quan tâm đến tôn giáo không?
20- Bạn có dành thì giờ tìm hiểu đâu
là chân đạo không?…

7- Bạn có ghen tị, thù ghét những ai
may mắn, giỏi hơn bạn không?
8- Bạn có khinh thường những kẻ kém
bạn về học vấn, tiền của, xe cộ, nhà
cửa, sức khỏe, sắc đẹp, trí khôn
không?

Satan giăng bẫy với thiên hình vạn
trạng. Là con người, không ai biêt hết
sự gian manh, quỷ quyệt của nó. Số
phận của kẻ sa lưới Satan, phạm tội thì
tệ hơn chó sói trên đây. Bởi chó sói
chết là hết, còn kẻ sa lưới Satan phạm

9- Bạn có mê bài bạc, rượu chè, hút
xách không?

trọng tội thì phải vào nơi mà: “lửa
không hề tắt và giòi bọ không hề

10- Bạn có nói xấu người nọ, người
kia, bịa chuyện, kể chuyện tục tĩu, vô
ich không?

chết”, cộng với sự hành hạ của lũ ác
qủy đời đời kiếp kiếp chẳng bao giờ
ngưng.

11- Bạn có bỏ phí thì giờ đọc sách báo
vô bổ, nghe nhạc nhảm nhí, những thứ

4. Câu chuyện làm gương

chẳng ich lợi gì cho linh hồn bạn

.4-1 Có một nữ tu nổi tiếng đạo đức

không? 12- Bạn có viết văn, làm thơ,

trong một dòng nọ. Khi nữ tu chết, các

làm nhạc, vẽ tranh, chụp hình để khiêu

bạn đặt xác nữ tu vào hòm nhưng chưa

ợi lòng dục đê hèn của con người

đậy nắp. Các nữ tu cầu xin với ngưòi

không?
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đã chêt: “Chị về Thiên Đàng, xin cầu

ở trần gian, đã rơi vào cạm bẫy của

gian… là cạm bẫy của Satan. Chúng ta

cho chúng tôi”

Satan !

có quyền tự do lựa chọn, và có trách

Bổng xác người chết ngồi dậy và nói:

5. Làm sao để không rơi vào cạm

“Tôi đã vào hỏa ngục. Tôi che dấu

bẫy của Satan?

nhiệm về sự lựa chọn đó. Ai theo

hạnh phúc đời đời. Ai theo Satan sẽ

mọi người để được mang tiếng là đạo
đức. Có lần gã đàn ông quét dọn tu
viện đến gần, nói những lời tán tỉnh,
tôi cảm thấy thích. Có lần hắn chạm
vào người tôi, tôi cảm thấy khoái lạc.
Tôi mang tội trọng trong linh hồn,
nhưng vẫn rước lễ. Những việc đạo
đức của tôi đều vô ích, vì tôi đã phạm
trọng tội, nhưng không xưng tội và
không ăn năn. Khốn cho tôi”. Nói
xong, xác chết nằm xuống.

Loài người không có khả năng thoát
khỏi cạm bẫy của Satan, như chó sói

khỏi cạm bẫy của con người. Chúa

bài này phải là người tốt nghiệp thần học.

Giêsu Kitô dạy chúng ta cầu nguyện:
“Xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ.” Chúng ta phải cầu nguyện cùng
Thiên Chúa. Không có ơn Chúa,
chúng ta sẽ sa vào lưới của Satan và
phải chịu khổ hình đời đời trong hỏa

chúng ta phải nhận thức sự giới hạn,

vụ này hơn 10 năm. Ông lấy cắp một

yếu đuối, hèn kém, tội lỗi của chúng

cái lap top (máy vi tính). Máy vi tính

ta. Phải trở về với Thiên chúa, xin ơn

đã gắn ‘chip’, nên người ta dễ dàng

tha thứ và quyết tâm tuân giữ những gì

tìm thấy nó nằm trong nhà của ông

Thiên Chúa đã dạy: “Không phải

chánh án này. Khi bị bắt, ông chối,

những ai nói ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’

nhưng khi thử máy dò nói dối, ông bị

mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ

kết án là gian phạm. Là chánh án, ông

những ai làm theo ý Cha ta trên trời”

biết tội ăn cắp của chính phủ, và tội

phải là trọng tội). Nhưng sau khi ông
biết không thể chối được tội ăn cắp,
ma qủy đã thổi vào lòng kiêu ngạo của
ông: “Ta ngồi ghế chánh án nhiều
năm. Tôi chỉ kết án phạm nhân. Tôi
không thể nào chịu nhục, khi phải
đứng trước vành móng ngựa để bị kết
án”. Nghĩ thế, ông đã dùng súng tự
sát. Linh hồn của ông chánh án này đi
đâu, sau khi tự sát? Than ôi! Nhiều
người đã vào hỏa ngục mới biết là khi

(Cùng Mẹ Đồng Hành).
Ps. Không rõ xuất xứ, xin thứ lỗi.- Theo Vagsc

4.2. Có một vị chánh án đã giữ chức

ông từ tội ăn cắp máy vi tính (không

vào hỏa ngục chịu khổ đau mãi mãi.

trong câu chuyện trên, không thoát

ngục. Muốn thoát khỏi cạm bẫy Satan,

nói dối sẽ như thế nào. Ma qủy đã dẫn

Thiên Chúa sẽ về Thiên Đàng hưởng

Chúng ta phải từ bỏ ma quỷ, cùng
những sự sang trọng ma qủy; bởi:
“Không ai có thể vừa làm tôi Thiên
Chúa, lại vừa làm tôi tiền của
được” Theo Chúa, chúng ta có bổn
phận loan báo Tin Mừng: Hãy đi và
rao giảng cho muôn dân những điều
Thầy đã truyền cho anh em. Thiên
Chúa đã cho bạn và tôi sự tự do, hoặc
chọn Thiên Chúa, hoặc chọn tiền của.
Tiền của nói ở đây là đại diện cho tât
cả những lạc thú, sự cao ngạo, quyền
lực, danh vọng, dục vọng, tự ái, hận
thù, ghen ghét, mọi sang trọng trần
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Tại Sao
Người Ta Thờ Satan ?
Thưa quí bà con cô bác
Thời nay, nếu quí bà con muốn tìm
hiểu Satan là ai? Chỉ cần lên Google
bấm một cái, là có cả một học thuyết
nói về Satan, có địa chỉ hẳn hoi...
công khai phơi bày ra trước mắt.
Thuyết này chủ chương: đả phá mọi
nhàm chán, mọi kỷ luật gia đình và
xã hội, dù là những kỷ luật cần thiết
cho cuộc sống chung; cổ võ hoàn
toàn trong mọi lãnh vực, nhất là
lãnh vực lạc thú thể xác.
Giới trẻ ngày nay theo học thuyết
thờ Satan mạnh mẽ nhất. Họ gia
nhập và chấp nhận tự tử, vì họ tin
rằng họ sẽ được "siêu thoát và thăng
tiến trong kiếp khác"Sách báo và
băng nhạc theo chủ thuyến này tung
ra những lệnh cho giới trẻ như "chết
để thành thánh" ." Tấn công kẻ dữ
để siêu thoát" "Phải cúng linh hồn
mình cho Satan"
Trong cuốn kinh của Satan, Antôn
Lavey viết: "Khi bạn phụng sự cho
Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt, kiếp
sau bạn sẽ cai trị thế gian này, và
chinh phục được mọi người". Người
thờ Satan giết loài vật và cắt bộ
phận sinh dục của chúng dâng cho
Satan.
Tài liệu Internet
Là con cái Đức Kyto, muốn trừ quỷ
phải dùng phép thánh, ăn chay, hãm
mình và cầu nguyện (LM biết cách
trừ quỷ, dùng nước thánh, dầu
Thánh Giuse Canada, hay nước suối
Lộ Đức bên Pháp)

Áo Đức Bà
Carmelo
*
Khí Giới
Chống
Satan

dạy ngài công bố cho những ai mang

làm mấy việc đạo đức kính Mẹ”. Năm

Áo Đức Mẹ biết: “Ngày thứ Bảy đầu

1950, dịp kỷ niệm 700 năm Đức Mẹ

tiên sau khi chết họ sẽ được cứu thoát

hiện ra với thánh Simon Stock, Đức

khỏi luyện ngục”. Ân huệ này gọi là

Piô XII gửi một tông thư cho Bề trên

“Đặc ân ngày thứ Bảy” và được nhiều

cả dòng Carmelô cũng nói về Đặc ân

vị

Đức

ngày thứ Bảy: “Áo Đức Mẹ là dấu

Alexandrô V, Thánh Piô V, Grêgôriô

hiệu và bảo chứng sự bảo trợ của Mẹ

VIII, và Phaolô V công nhận.

Thiên Chúa. Nhưng những người mặc

Giáo

Hoàng

như

các

Áo này đừng tin rằng dù họ trễ nải và
II. ĐẶC ÂN NGÀY THỨ BẢY ĐƯỢC

lơ là việc thiêng liêng mà được ơn

GIÁO HỘI CHUẨN NHẬN

Cứu rỗi, như thánh Phaolô căn dặn:

Lm Phero, CMC

‘Anh em hãy biết kính giới và run sợ
Ngày 30 tháng 1 năm 1613, trước sự

I.

LỊCH

SỬ

ÁO

ĐỨC

BÀ

CARMÊLÔ

hiện diện của Đức Phaolô V, Pháp
đình Toà thánh sắc lệnh rằng các tu sĩ
dòng Carmelô được truyền giảng “Đặc
ân ngày thứ Bảy”, và ngày 04-7-1908
được Thánh bộ Ân xá chấp nhận.
Năm 1910 Đức Thánh Piô X ban phép
đeo ảnh thay Áo Đức Mẹ. Thánh bộ
công bố đeo ảnh thay Áo được hưởng
mọi ân xá và Đặc ân ngày thứ Bảy,
miễn là ảnh đó một bên là ảnh Chúa
Giêsu tỏ Trái Tim Người ra. Bên kia là

Vì gặp nhiều khó khăn, Dòng Carmêlô
phải di chuyển sang Cambridge, nước
Anh. Thánh Simon Stock là tu viện
trưởng đã kêu xin Đức Mẹ cứu giúp.
Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ
hiện ra giữa số đông các thiên thần,
trao áo Đức Mẹ mà phán: “Con yêu
dấu, con hãy nhận lấy áo của dòng con
đây làm biểu hiệu liên minh với Mẹ.
Ai chết đang khi mặc Áo này sẽ không
phải rơi xuống ngục lửa đời đời”. Đến
ngày 3 tháng 3 năm 1322, Đức Mẹ
hiện ra với Đức Gioan XXII trao cho
ngài “Minh ước yêu đương” là truyền

mà gia công lo việc rỗi linh hồn mình’
(Pl 2:12)… Các đan sĩ Carmêlô hay
hội viên Hội Áo Đức Mẹ hãy tận hiến
cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh
Nữ Maria. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ
trước toà Chúa, Mẹ sẽ mau chóng mở
cửa thiên đàng sớm bao nhiêu có thể
cho những con cái Mẹ đang chịu đền
tội trong luyện ngục mà đã cậy trông
vào lời hứa Đặc ân ngày thứ Bảy”.
III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỌC HƯỞNG
ĐẶC ÂN NGÀY THỨ BẢY

ảnh Đức Mẹ (không cần là Đức Mẹ
Carmelô). Năm 1922 kỷ niệm 600

Toàn dân Kitô hữu hãy đạo hạnh tin

năm Đặc ân ngày thứ Bảy, Đức Piô XI

rằng Đức Thánh Trinh Nữ Maria luôn

gửi một tông thư cho Bề trên Cả dòng

luôn can thiệp đem công đức và sự

Carmelô về những ân xá và đặc ân

phù trì đặc biệt của Mẹ mà cứu vớt hết

ngày thứ Bảy: “Ta khích lệ những

các hội viên Hội Áo Đức Mẹ Carmelô

người vào hội Áo Đức Mẹ hãy bền

vào một ngày thứ Bảy, ngày đặc biệt

vững nhiệt thành giữ những điều chỉ

dâng kính Mẹ, sau khi họ qua đời,

dạy để hưởng những ân xá và Đặc ân

miễn là họ lìa thế:

ngày thứ Bảy. Vì Đức Mẹ yêu quí

1. Đang khi được ơn nghĩa cùng Chúa.

những ai yêu mến Mẹ, và không ai

2. Đang mang Áo Đức Mẹ.

không có quyền tin tưởng sự hộ giúp

3. Và giữ đức khiết tịnh tùy bậc mình.

đặc biệt của Mẹ trong giờ chết, nếu
trong đời sống, họ xa lánh tội lỗi và
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Phúc Âm Thánh MT (25:35-36) “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã
tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù các ngươi đã hỏi thăm.”
“For I was hungry you gave me food, I was thristy and you gave me drink, a tranger and you welcomed me, naked and you clothed
for me, ill and you cared for me, in prison and you visited me” (Mt 25:35-36)
Trong Divine
Mercy, Chúa
khẳng định với
Thánh Faustina
rằng:
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“Linh hồn nào
không thực thi
thương xót dưới
một hình thức nào
đó, họ sẽ không
đươc hưởng nhờ
Lòng Thương Xót
của Cha trong
ngày thẩm xét”
(NK 1317)
“If a soul does not
execies mercy
somehow or other,
it will not obtain
My mercy on the
day of judgment”
(1317)

Áo Đức Bà Carmelo …

chính mình con cho Mẹ Maria Vô nhiễm để Mẹ làm vinh

4. Đã từng đọc kinh Nhật tụng kính Đức Mẹ, hoặc nếu không

danh Thánh Tâm Chúa Lạy Máu Thánh châu báu Chúa

đọc được, thì đã giữ chay các ngày Giáo hội dạy, và kiêng thịt

Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

các ngày thứ Tư và thứ Bảy, trừ khi gặp lễ Giáng Sinh. Cách

xin thương xót chúng con.

thông thường nhất là hằng ngày đọc một Chuỗi Mân Côi

V. SỰ XÁC THỰC LỊCH SỬ ÁO ĐỨC BÀ

hay là 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, và 7 kinh Sáng

Sự kiện lịch sử Đức Mẹ hiện ra trao Áo Đức Mẹ cho Thánh

Danh.

Simon Stock rất xác thực do bốn bằng chứng:

IV. KINH ĐỌC BUỔI SÁNG CỦA NGƯỜI ĐEO ÁO

1. Các bản thống kê của Dòng Carmêlô,

ĐỨC BÀ

2. Chứng từ của cha William Sanvino, Dòng Carmêlô tại Đất

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hợp với Trái tim Vô

Thánh năm 1291,

nhiễm Mẹ Maria (hôn Áo Đức Mẹ) để dâng cho Chúa Máu

3. Mấy sự kiện lịch sử:

Thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế

a) Hiến pháp Dòng Carmêlô năm 1294 và năm 1324 cho là

giới. Con cũng xin hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu để

một lỗi nặng nếu tu sĩ Dòng Carmêlô ngủ mà không mặc áo

dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói, và mọi việc làm

dòng (Scapular).

của con trong ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm

b) Hiến pháp Dòng Carmêlô năm 1369 qui định tuyệt thông

nay, con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể

cho một linh mục Dòng Carmêlô làm lễ mà không mặc áo

được hưởng Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với

dòng (Scapular).
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c) Thánh Anphong và nhiều Thánh

nhiều bản sao năm 1421 đã chứng

truyền dạy mừng lễ Đức Mẹ núi

khác quả quyết rằng ai thực sự sùng

minh được sự xác thực của “Đặc ân

Carmêlô khắp Giáo hội năm 1726.

kính Đức Mẹ, sẽ không phải hư mất.

ngày thứ Bảy”. Bản sao Tông huấn

Năm 1960 lễ này chỉ còn là Lễ Nhớ.

4. Chứng từ của các Thánh:

của Đức Clêmentê VII ngày 15 tháng

VIII. LỜI CÁC THÁNH

a) Thánh De la Colombière nói: “Áo

5 năm 1528 nói đến việc cứu thoát

Đức Bà là một dấu tiền định như các

khỏi luyện ngục nhưng không được

việc khác sùng kính Đức Mẹ”.

long trọng ban hành, vì Rôma bị cướp

b) Thánh Anphong nói: “Những bậc vị

phá năm 1527. Ngày 12 tháng 8 năm

vọng ở đời thường lấy làm vinh hạnh

1530 Đức Clêmentê VII chính thức

vì có những người mang hiệu phục

ban hành một bản sao mà chỉ nói đến

của mình. Đức Mẹ Đồng trinh Maria

lời hứa đặc biệt cứu giúp chứ không

cũng hân hoan vì các con cái của Mẹ

nói đến việc được cứu thoát khỏi

mang Áo Mẹ như vậy, để chứng tỏ họ

luyện ngục.

thực sự đã hiến thân phụng sự Mẹ, và

VII. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

- Mẹ Maria phán bảo Thánh Brigitta:

thuộc hẳn vào gia đình của Mẹ Thiên

Khi lập thành dòng năm 1209, các ẩn

“Mẹ là Mẹ của tất cả các linh hồn

Chúa.

sĩ Carmêlô kiến thiết một nguyện

đang đau khổ trong luyện ngục. Nhờ

5. Thánh Gioan Boscô đã mặc Áo Đức

đường dâng hiến Đức Mẹ ở giữa đan

lời từ ái Mẹ cầu xin cách này hay

Bà, chết năm 1888 và cũng vẫn mặc

viện và đặt nhiều kinh nguyện về Mẹ.

cách khác, những hình khổ các con

Áo Đức Bà khi được an táng. Thi hài

Hàng tuần và hàng năm, các ẩn sĩ

Mẹ chịu trong nơi đó vì tội đã phạm

ngài được cải táng năm 1929, Áo Đức

mừng lễ kính nhớ và tạ ơn Đức Mẹ đã

khi còn sống đã được giảm bớt từng

Bà vẫn còn nguyên vẹn trong khi các

gìn giữ che chở dòng. Thế kỷ XIV lễ

giờ từng phút… Một người nghèo

áo ngài đã bị mục nát.

kính nhớ Đức Mẹ được mừng trọng

lâm bệnh, quằn quại đau đớn và nằm

thể ngày 17 tháng 7 kỷ niệm ngày 17

liệt cô đơn trên giường bệnh, cảm

tháng 7 năm 1274 bế mạc Công đồng

thấy được an ủi khi có người đến ủi

Lyon (Pháp) đã ban phép Dòng

an. Cũng vậy, khi nghe kêu tên Mẹ,

VI. SỰ XÁC THỰC ĐẶC ÂN

Carmêlô tiếp tục sinh hoạt. Thế kỷ XV

các linh hồn luyện ngục thảy đều

NGÀY THỨ BẢY

lễ này được đổi sang ngày 16 tháng 7.

được tràn ngập ủi an”.

Ngày 3 tháng 3 năm 1322, Đức Mẹ

Trong thời kỳ sùng kính Đức Mẹ đồng

hiện ra với Đức Gioan XXII và dạy

trinh, các ẩn sĩ Dòng Carmêlô thay thế

phải công bố cho hết những ai mang

tước hiệu “Thánh Maria” trong sách lễ

Áo Đức Bà được biết: “Ngày thứ Bảy

năm 1589 bằng tước hiệu “Đức Thánh

đầu tiên, sau khi họ chết, họ sẽ được

Nữ Trinh”. Năm 1587 Đức Sixtô V

cứu thoát khỏi luyện ngục”. Ân huệ

ban phép Dòng Carmêlô được mừng

này được gọi là “Đặc ân ngày thứ

lễ Đức Mẹ Carmêlô. Và khi di cư sang

Bảy”. Để công bố đặc ân này, Đức

Âu châu, họ đặt tên nhà thờ của dòng

Gioan XXII đã ban hành Tông huấn

họ là “Truyền tin”. Cuối thời Trung

“Sacramen-tissimo uti culmine = Đỉnh

cổ, lòng sùng kính Đức Mẹ núi

núi Thánh”. Tông huấn này đã bị mất,

Carmêlô cùng với phong trào đeo Áo

nhưng theo sử gia Eugenio S. Joseph,

Đức Bà lan rộng, Đức Bênêđictô XIII

6. Nhiều vị Giáo Hoàng tỏ lòng yêu
thích Áo Đức Mẹ, đã ban nhiều ân xá.

- Thánh Bônaventura: “Nơi luyện
ngục, Mẹ Maria thường đích thân
xuống an ủi các linh hồn đang bị
giam cầm”.
- Thánh Brigitta nghe Chúa Giêsu nói
với Đức Mẹ: “Mẹ là Mẹ Con, là Mẹ
tình thương. Mẹ là nguồn an ủi
những linh hồn nơi luyện ngục”.
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- Thánh Vinh-sơn: “Từ tâm của Mẹ
Maria đối với các linh hồn luyện
ngục thật cao cả. Nhờ Mẹ, các linh
hồn ấy đã tìm được niềm ủi an. Rất
Thánh Trinh Nữ an ủi và trấn an
những người hấp hối và đón rước
linh hồn họ”.
- Thánh Bênađinô: “Rất Thánh Đồng
Trinh Maria sẽ cầu xin và áp dụng
công trạng của Mẹ để giải cứu khỏi
luyện ngục hết những linh hồn nào

Mẹ muốn, nhất là các tôi trung của
Mẹ”.- Thánh Anphong: “Những tôi
trung của Mẹ Maria thật là những
người hạnh phúc. Không những Mẹ
chí nhân chỉ cứu trợ họ khi họ còn
sống ở cõi đời tạm này, mà tình bảo
hộ của Mẹ còn trải dài trên họ tới cả
luyện ngục”.
IX. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI
1. Đức Phaolô V: “Toàn dân Kitô hữu
hãy sốt sắng tin rằng Rất Thánh Trinh
Nữ Maria luôn luôn can thiệp đặc biệt
phù trì cứu vớt các hội viên hội Áo
Đức Mẹ Carmêlô vào ngày thứ Bảy,
ngày biệt kính Đức Mẹ, sau khi họ qua
đời, miễn là họ chết đang khi được ơn
nghĩa cùng Chúa, đang mang Áo Đức
Mẹ và giữ đức thanh khiết tùy bậc
mình, đã từng đọc kinh Nhật tụng kính
Đức Mẹ, nếu không đọc được thì giữ
chay các ngày Giáo hội qui định, và
kiêng thịt ngày thứ Tư, thứ Bảy trừ khi
phi gặp lễ Giáng sinh”.
2. Đức Bênêđictô XIV: “Đừng có ai
từ khước lòng sùng kính Đức Mẹ
Carmelô mà các Đức Giáo Hoàng đã

Vagsc Hiệp Ý Cùng Đức Tổng Giám Mục
Cầu Nguyện Xin Chúa Cho Trung Tâm Hành Chính
Oklahoma Cần Xem Lại Nghi Lễ Đen
VRNs (04.07.2014) – Theo CAN News ngày 2/7/2014, chỉ vài tháng sau khi một
nghi lễ đen đã bị hủy bỏ tại Đại học Harvard, một nghi lễ đen khác đã được lên kế
hoạch sẽ diễn ra tại Trung tâm Hành chính Oklahoma vào ngày 21/9 tới đây đã làm
dấy lên những lời kêu gọi các nhà tổ chức cần xem xét lại.
Đức TGM Paul Coakley của Thành phố Oklahoma cho biết trong một tuyên bố rằng
tổng giáo phận “lấy làm kinh ngạc và đau buồn khi Trung tâm Hành chính lại sử
dụng Thánh lễ như một trò giải trí và bán vé như một sự kiện. Điều này rõ ràng là
một sự báng bổ.”
Ngài nói: “ Đối với hơn 1 tỷ người Công giáo trên thế giới và hơn 200.000 người
Công giáo trong Thành phố Oklahoma, Thánh lễ là các nghi lễ tôn giáo vô cùng
thánh thiêng. Thánh lễ là trọng tâm việc thờ phượng của người Công giáo và cử hành
ơn cứu độ thế gian của Đức Giêsu Kitô qua cái chết và sự sống lại của Người. Đặc
biệt, Thánh lễ mà chúng ta tin là chính Mình, Máu, linh hồn và thần tính của Đức
Giêsu Kitô chính là nguồn mạch và tột đỉnh của đức tin chúng ta. ”
Oklahoma_City_Civic_Center Trung tâm Hành chính thành phố Oklahoma
Liên kết với ma thuật và thờ phượng ma quỷ, nghi lễ đen là một nghi lễ phạm thánh
có cấu trúc giống Thánh lễ của Công giáo. Việc gọi Satan, một nghi thức chủ yếu xúc
phạm Bí tích Thánh Thể, thường được làm bằng cách ăn cắp bánh thánh của Công
giáo và sử dụng vào nghi thức tục tĩu và dơ bẩn.
Đức TGM Coakley lưu ý rằng nghi lễ đen không chỉ làm cho người Công giáo mà
còn rất nhiều người phẫn nộ. Ngài nói: “ Nó là một sự đảo lộn và dị dạng của ma quỉ
đối với những điều thánh thiêng nhất không chỉ của người Công giáo mà của mọi tín
hữu tin vào Đức Kitô. ”
Ngài kêu gọi những nhà lãnh đạo cộng đồng và những người tổ chức sự kiện này
trong “tinh thần hy vọng”, yêu cầu họ “ xem xét lại có nên sử dụng nơi công cộng để
làm việc này hay không ”. Ngài nói: “ Chúng tôi tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo
cộng đồng và đặc biệt là các thành viên hội đồng nhân dân của Trung tâm Hành chính
thành phố Oklahoma – thực sự không chủ trương hoặc khuyến khích một sự kiện xúc
phạm tôn giáo trắng trợn như thế và chắc chắn quí vị có thể khắc phục tình trạng
này."

ban nhiều ân xá, vì nhờ Rất Thánh
Trinh Nữ cầu bầu, Thiên Chúa đã làm
nhiều phép lạ cho những người thực
hành lòng sùng kính này”.
3. Đức Piô XI: “Ta khuyên nhủ những
người Công giáo khắp thế giới hãy tôn
sùng Đức TN Maria núi Carmelô”.
4. Đức Piô XII: “Áo Đức Mẹ là dấu
chỉ tận hiến cho Trái Tim rất thánh
của Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, và là
một bằng chứng sự che chở của Mẹ

Hồi tháng 5, một nhóm sinh viên Đại học Harvard đã lên kế hoạch tổ chức 1 nghi lễ
đen, dự kiến diễn ra tại các đền thờ Satan ở New York. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị
hủy bỏ vào phút cuối vì gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Tổng Giáo Phận Boston và
cộng đồng tại Harvard. Một bản kiến nghị tẩy chay nghi lễ đen thu hút được 60.000
chữ ký, và khoảng 2.000 người đã tham dự một cuộc rước Thánh Thể và giờ cầu
nguyện vào đêm dự kiến diễn ra sự kiện này.
Tệ hại hơn, đền thờ Satan ở New York đã kiến nghị Thành phố Oklahoma cho phép
họ đặt tượng Satan nhằm đối kháng với tượng Mười Điều Răn tại quảng trường của
tòa thị chính. Đức TGM Coakley nói rằng tổng giáo phận sẽ phản ứng một cách ôn
hòa, trong tinh thần cầu nguyện và tôn trọng để chống lại nghi lễ đen đã lên kế hoạch
vào tháng 9 năm nay. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi mọi người Công giáo ở miền
Trung và miền Tây Oklahoma, cũng như tất cả những người thành tâm thiện chí, hãy
cầu nguyện cho việc canh tân cảm thức về những điều thánh thiêng và đặc biệt, cầu
nguyện xin Chúa biến đổi tâm hồn và lý trí của những người tổ chức sự kiện này.”
Sưu Tầm & Chuyển Tiếp - Deacon Jerrry Dao
(Vagsc cảm thông với quí Ân Nhân Vagsc vùng Oklahoma)

Thiên Chúa”.
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