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SỨ ĐIỆP MỄ DU H ÀNGTH ÁNG
----- oooOooo -----

Sứ Đi ệp Mễ Du n gày 25 t h án g 1 0 n ăm 201 2

“Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Các
con hãy nối lại việc ăn chay và cầu nguyện vì Satan đang giảo quyệt lôi cuốn nhiều tâm hồn
phạm tội và sa vào kiếp trầm luân đời đời. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con Nên Thánh
và sống trong Ơn Thánh. Các con hãy thờ lạy Thánh Tử của Mẹ để Người sẽ làm đầy lòng các
con bình an và tình yêu của Người mà các con đang khao khát. Cảm ơn các con đã đáp lại lời
kêu gọi của Mẹ.”
CÁC SỨ ĐIỆP KHÁC TRONG THÁNG
SỨ ĐIỆP 02-1 0-201 2 BAN QUATHỊ NHÂN MIR JANA

“Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con và đến với các con vì Mẹ cần các con. Mẹ cần các
tông đồ có một tâm hồn thanh sạch. Mẹ đang cầu nguyện và các con cũng hãy ra sức cầu
nguyện để Chúa Thánh Thần có thể hành động và hướng dẫn các con, để Người soi sáng và đổ
đầy tình yêu cùng sự khiêm nhường vào lòng các con. Các con hãy cầu nguyện để Người sẽ làm
đầy lòng các con ân sủng và lòng khoan dung. Hỡi các con, chỉ đến bấy giờ các con mới hiểu
được Mẹ. Chỉ đến bấy giờ các con mới hiểu được niềm đau của Mẹ vì những người không được
biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Sau đó các con sẽ có thể giúp Mẹ. Các con sẽ là các sứ giả
ánh sáng của Mẹ đem đến cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa. Các con sẽ soi đường cho
những ai có mắt mà không muốn nhìn. Mẹ mong muốn hết thảy con cái của Mẹ thấy được
Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn hết thảy con cái của Mẹ cảm nhận được Vương Quốc của
Người. Một lần nữa Mẹ kêu gọi và nài xin các con cầu nguyện cho những người đã được Con
của Mẹ kêu gọi. Mẹ cảm ơn các con.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo medjugorje.hr và Chương Trình Truyền Hình Mẹ Maria)

BỔ SUNG CÁC SỨ ĐIỆP BAN CHO THỊ NHÂN IVAN TRONG THÁNG 09-2012
Sứ Đi ệp n gày 1 9-09-201 2 ở Vi l l a D’Adi ge, Ý :

“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay Mẹ muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho
các nhà cầm quyền, để họ sẽ xúc tiến hòa bình và hành động vì lợi ích của nhân loại với quyền
lực Thiên Chúa đã ban cho họ. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ ao ước rằng họ cũng sẽ trở thành khí
cụ trong tay Mẹ. Hỡi các con, các con hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho sự sống. Mẹ cảm ơn
các con, hỡi các con thân yêu, vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Sứ Đi ệp n gày 20-09-201 2 ở Lai gu egl i a, Ý :

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, đặc biệt đêm nay, các con hãy cầu nguyện đi ! Các con hãy
cầu nguyện trong thời gian ân sủng này ! Nhất là các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, cầu
nguyện cho hòa bình. Mẹ cùng cầu nguyện với các con và cầu bầu cho từng người các con với Con
2
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của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Thời gian này là thời gian để cầu nguyện đấy ! Mẹ cảm ơn các con
vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Sứ Đi ệp n gày 21 -09-201 2 ở Port a Pot en z a Pi cen a, Ý :

“Các con thân yêu ! Đêm hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho tất cả con cái
của Mẹ là những người đang xa lìa cha mẹ họ, cho tất cả con cái của Mẹ là những người đã bị chia
tách khỏi Chúa Giêsu Con của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Các con cũng hãy cầu nguyện để họ trở
lại với Chúa Giêsu Con của Mẹ, để họ trở về với gia đình của họ, và để họ trở về với Giáo Hội của
Mẹ. Mẹ cầu nguyện cho hết thảy các con và Mẹ cầu bầu cho từng người các con trước Nhan Thánh
Con của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ cảm ơn các con vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mạng Mễ Du Âu Châu)

&— -----
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SU Y NI Ệ M

BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-10-2012 CỦA Lm. TUTTO
Đức Mẹ lại một lần nữa nài xin chúng ta cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ,
giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của mình qua Mễ Du. Kế hoạch này là gì ? Qua các
Sứ Điệp mỗi ngày Thứ Năm trong thập niên 80, Đức Mẹ dạy bảo giáo dân Mễ Du
cách thức biến đời sống của Giáo Xứ trở nên thánh thiện, ngõ hầu tất cả các Giáo
Xứ trên thế giới sẽ có niềm hứng khởi đi theo cùng một cách thức trở thành một
cộng đoàn Kitô hữu đáng yêu. Qua các Sứ Điệp hàng tháng sau đó, Đức Mẹ đã và
đang bảo chúng ta sống Tin Mừng của Chúa Giêsu và trở nên những người trợ
giúp cho Mẹ cứu vớt thế gian và khêu gợi nhiều người khác đi theo con đường của Chúa Giêsu.
Trong một Sứ Điệp tuyệt vời ngày 25-04-1994, Đức Mẹ cắt nghĩa cho chúng ta biết làm thế nào để
chúng ta giúp Mẹ :
“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay Mẹ mời gọi tất cả các con hãy quyết tâm cầu nguyện
cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy giúp Mẹ thực hiện kế
hoạch của Mẹ qua Giáo Xứ này. Hỡi các con bé nhỏ, giờ đây Mẹ đặc biệt mời gọi các con hãy
dốc lòng đi trên con đường thánh thiện. Chỉ như thế, các con mới ở bên Mẹ. Mẹ yêu thương các
con và Mẹ muốn dẫn đưa tất các các con cùng với Mẹ về Thiên Đàng. Nhưng nếu các con
không cầu nguyện và nếu các con không khiêm nhường vâng theo các Sứ Điệp Mẹ đang ban
cho các con, thì Mẹ không thể giúp các con được. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ.”
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta một đời sống cầu nguyện và ăn chay để chiến thắng quyền lực của
Satan đang muốn càn quét kế hoạch của Đức Mẹ, như Mẹ đã nói với chúng ta trong Sứ Điệp ngày
25-08-1991 :
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, bây giờ hơn bao giờ
hết, khi kế hoạch của Mẹ bắt đầu được thực hiện. Satan rất mạnh thế và nó đang muốn càn
quét các kế hoạch hòa bình và an lạc, khiến các con nghĩ rằng Thánh Tử của Mẹ không mạnh
mẽ trong các quyết định của Người. Vì thế, hỡi các con, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy kiên
quyết cầu nguyện và ăn chay hơn thế nữa. Mẹ mời gọi các con từ bỏ mình trong chín ngày (làm
Tuần Cửu Nhật), để với sự giúp đỡ của các con, mọi điều Mẹ muốn thực hiện qua các Bí Mật
đã bắt đầu ở Fatima sẽ được nên trọn. Hỡi các con thân yêu, Mẹ kêu gọi các con hãy thấu hiểu
tầm quan trọng của việc Mẹ đến đây và thấu hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình hiện
nay. Mẹ muốn cứu vớt hết thảy các linh hồn và dâng tiến các linh hồn cho Thiên Chúa. Vì thế,
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Mẹ và các con, chúng ta hãy cầu nguyện để mọi điều Mẹ đã bắt đầu sẽ được hoàn tất. Cảm ơn
các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Thông điệp chính của Đức Mẹ ban cho chúng ta là lời Mẹ kêu gọi chúng ta sống đời sống
thánh thiện, để chúng ta tìm thấy hạnh phúc ở đời sống thế gian này và trên Thiên Đàng. Trong sứ
vụ của mình, Đức Mẹ đã nhiều lần kêu gọi chúng ta sống thánh thiện, sống trong tình yêu của
Thiên Chúa, như Mẹ bảo ban chúng ta trong một Sứ Điệp tuyệt vời ngày 25-05-1987 :
“Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi tất cả mọi ngườic ác con hãy bắt đầu sống trong tình yêu
của Thiên Chúa. Hỡi các con, các con đã phạm tội và đặt mình vào tay của Satan mà không biết
phản tỉnh. Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy có ý thức quyết vì Thiên Chúa và chống lại Satan.
Mẹ là Mẹ của các con, và vì thế, Mẹ muốn dẫn đưa tất cả các con đến mức trọn lành trọn thánh.
Mẹ muốn mỗi người các con được sống hạnh phúc ở trên thế gian này và được ở cùng Mẹ trên
Thiên Đàng. Hỡi các con thân yêu ! Đó là mục đích Mẹ đến đây và đó là ước nguyện của Mẹ.
Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Đức Mẹ kết thúc Sứ Điệp bằng lời yêu cầu chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu Con của Mẹ, để
Người sẽ làm đầy lòng chúng ta bình an và tình yêu của Người. Để thực hiện điều này, chúng ta
phải dâng mình khi Tôn Vinh Thánh Thể trong Thánh Lễ và khi Chầu Thánh Thể được trưng trên
Bàn Thờ
Luân Đôn, ngày 26 tháng 10 năm 2012
Đức Ông George Tüttö
(Jn.PVB.TTrg chuyển ngữ theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du Anh Quốc)

CH I A S Ẻ

NỐI LẠI VIỆC ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN
Th ứ Năm , n gày 25 t h án g 1 0 n ăm 201 2

Khi Người vào nhà, các môn đệ hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con lại không trừ nổi tên
quỷ ấy ?” Người đáp : “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện mà thôi.” (Mc
9,27-29)

Việc ăn chay đã trở thành một luận đề tu đức theo Công Giáo và Kinh Thánh nay đã bị lãng
quên. Và những khái niệm của việc này phần lớn đang bị mai một trong Giáo Hội. Tuy nhiên,
không biết bao lần Đức Mẹ kêu gọi hãy trở thành người môn đệ thiêng liêng cho việc ăn chay.
“Tốt nhất là ăn chay bằng bánh mì và nước lã. Qua việc ăn chay và cầu nguyện, người ta
có thể chấm dứt chiến tranh, đình chỉ các định luật thiên nhiên. Làm việc thiện không thể thay
thế cho việc ăn chay… Mọi người phải ăn chay, ngoại trừ các người có bệnh.” (SĐ 21-07-1982)
Ngày nay, chúng ta đều biết rằng có nhiều chứng bệnh gây ra do ăn uống quá mức. Tình trạng
béo phì đang gia tăng nơi những người trưởng thành và thiếu nhi, ngay cả trong nhiều người chúng
4
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ta đã nhiễm phải một mối tương liên vô trật tự với thực phẩm nói chung. Kết quả là có nhiều người
đang trở lại với cách thức ăn uống lành mạnh và tự nhiên hơn.
Qua Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy rằng việc ăn chay luôn được nối kết với cầu nguyện,
như là một phương tiện đưa đến bình an, hòa bình. Các vị tiên tri đã ăn chay trước khi lãnh nhận
việc phục vụ Thiên Chúa với tư cách ngôn sứ và trước khi loan báo các mạc khải đặc biệt của
Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ăn chay trước khi Người bước vào đời sống công khai và Người đã
phán rằng người nào là môn đệ của Người cũng phải ăn chay.
Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người phải ăn chay “như thế nào”, rõ ràng là Người
mong đợi các môn đệ “sẽ” ăn chay (Mt 6,16-18). Người không nói “Nếu anh em ăn chay” mà nói :
“Khi anh em ăn chay.”
Theo diễn đạt trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, ăn chay và kiêng thịt “góp
phần giúp chúng ta làm chủ được các bản năng và đạt tới tự do nội tâm.” (GLHTCG # 2043).
Đức Mẹ xin mọi người lần hạt trọn 3 Mầu Nhiệm Mân Côi (lúc Mẹ yêu cầu thì Giáo Hội chưa
thêm Mầu Nhiệm Sáng vào Kinh Mân Côi – chú thích của người dịch) và ăn chay 2 lần một tuần,
vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.
Đối với nhiều người, lời kêu gọi này dường như là quá thể, phi thực tế và bất khả thi. Tuy
nhiên, lịch sử của việc ăn chay cho thấy dân Do Thái đã ăn chay trong 2 ngày vào các ngày Thứ
Hai và Thứ Năm.
Chúa Giêsu không loại bỏ giá trị của ăn chay cũng như không cấm ăn chay hai lần trong một
tuần. Người chỉ cấm phê phán người khác mà thôi.
Trong lời kêu gọi chúng ta ăn chay 2 lần trong một tuần, Đức Mẹ Maria duy trì truyền thống
dân tộc Do Thái của Mẹ và nhắc nhở chúng ta về truyền thống của Giáo Hội Đông Phương và Tây
Phương đã trải qua nhiều thế kỷ.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Daily Grace)

&— -----
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(CHILDREN OF MEDJUGORJE)
Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012
Con Cái Mễ D u t h ân m ến !
Ngợi K h en Ch ú a Gi êsu v à Mẹ Mari a !

1/- Ngày 02 tháng 10 năm 2012, Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Mirjana
theo lệ thường hàng tháng tại địa điểm Cây Thánh Giá Xanh có rất đông người
tham dự. Sau buổi hiện ra, chị Mirjana cho biết nội dung Sứ Điệp như sau :
“Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con và đến với các con vì Mẹ cần các
con. Mẹ cần các tông đồ có một tâm hồn thanh sạch. Mẹ đang cầu nguyện và các con cũng hãy
ra sức cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể hành động và hướng dẫn các con, để Người soi
sáng và đổ đầy tình yêu cùng sự khiêm nhường vào lòng các con. Các con hãy cầu nguyện để
Người sẽ làm đầy lòng các con ân sủng và lòng khoan dung. Hỡi các con, chỉ đến bấy giờ các
con mới hiểu được Mẹ. Chỉ đến bấy giờ các con mới hiểu được niềm đau của Mẹ vì những
người không được biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Sau đó các con sẽ có thể giúp Mẹ. Các con
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sẽ là các sứ giả ánh sáng của Mẹ đem đến cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa. Các con sẽ
soi đường cho những ai có mắt mà không muốn nhìn. Mẹ mong muốn hết thảy con cái của Mẹ
thấy được Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn hết thảy con cái của Mẹ cảm nhận được Vương
Quốc của Người. Một lần nữa Mẹ kêu gọi và nài xin các con cầu nguyện cho những người đã
được Con của Mẹ kêu gọi. Mẹ cảm ơn các con.”
2/- Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Chị Janet là một người hành hương từ Ái Nhĩ Lan
đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình với lòng tràn ngập niềm vui :
“Con là một tín đồ Công Giáo toàn tòng. Con có đi Lễ mỗi ngày Chúa Nhật, nhưng chỉ vì thói
quen mà thôi. Chồng con không phải là một người Công Giáo – thật ra, anh ấy là một tín đồ Ấn
Giáo, nhưng cả hai chúng con đều quyết định giáo dục 3 đứa con của mình là người Công Giáo, tức
là con luôn đưa chúng đi Lễ vào các ngày Chúa Nhật và gửi chúng theo học tại các trường Công
Giáo v.v…. Con cho rằng đây là tất cả những gì con có bổn phận phải làm. Con chưa bao giờ đọc
kinh cầu nguyện với chúng hay dạy bảo cho chúng biết về Thiên Chúa ! Thật ra con đang thực
hành đức tin một cách hờ hững bề ngoài chứ không sống đức tin với trọn lòng mình. Thêm vào đó,
có một người Kitô Giáo đã nói với con rằng Chúa Giêsu không hiện diện trong Bánh Thánh, và tin
rằng sự hiện diện ấy là thật thì hoàn toàn vô lý, nên con không băn khoăn gì nữa. Trong Thánh Lễ,
con chỉ nghĩ đến mọi thứ khác chứ chẳng hề nghĩ đến Chúa và con mong Thánh Lễ chấm dứt vì
buồn chán.
Con có một người bạn, con rất thân, chị ấy thường xuyên đến Mễ Du. Chị ấy luôn nài nỉ con :
“Hãy cùng với tôi đến Mễ Du đi chị !” Cuối cùng, bất chấp sự phản kháng dữ dội trong lòng, con
đã đồng ý. Chúng con là một nhóm có 6 thân hữu. Về phần mình, con coi như chuyến đi này là một
tuần lễ sống lại thời con gái trong ánh nắng mặt trời, để tận hưởng thiên nhiên và có nhiều cuộc tán
gẫu trò chuyện với bạn bè. Con không nghĩ đến việc đọc kinh cầu nguyện sẽ nằm trong chương
trình của mình. Đó là vào Tháng Năm 1997.
Ngày đầu tiên diễn ra như dự định. Con tận hưởng đồ ăn thức uống, không khí trong lành, ánh
nắng mặt trời và còn đi Lễ hàng ngày. Con nghĩ bụng : “Thật là tuyệt !” Vào ngày thứ ba trong
chuyến đi, chúng con đi cùng với John là hướng dẫn viên người Ái Nhĩ Lan của đoàn chúng con,
trên một chiếc xe thùng ọp ẹp cũ kỹ, để đến tham dự Thánh Lễ do Cha Jozo cử hành tại SirokiBrijec, là nơi có 30 Linh Mục Dòng Thánh Phan-xi-cô đã chịu tử đạo trong thời kỳ Đệ Nhị Thế
Chiến. Đây là một ngôi Thánh Đường hùng vĩ, đã chẳng mấy chốc mà chật đầy người, trong khi
con vẫn còn ở bên ngoài hưởng ánh mặt trời và tán gẫu với bè bạn. Thánh Lễ sắp sửa bắt đầu và
nhà thờ đã chật đầy người. Tất cả mọi băng ghế không còn trống chỗ và các cánh nhà thờ chật chội
người đến nỗi không thể di chuyển được. Chính lúc bấy giờ điều đáng ngạc nhiên nhất đã xảy ra !
Có một người đàn ông trước đây con chưa hề gặp bao giờ, đã hết sức dịu dàng nắm tay con và
dắt con đi qua đám đông người. Con không cảm thấy điều gì như thể là chúng con phải chen lấn xô
đẩy, như thể là mở ra khoảng trống cho chúng con nhẹ nhàng bước qua. Người đàn ông ấy đưa con
đến bậc thềm bàn thờ và đặt con ngồi ngay trước vị Linh Mục sắp sửa cử hành Thánh Lễ. Rồi bất
thình lình người ấy biến mất. Ở chỗ này con có một vị trí tốt nhất đấy ! Con có một cảm giác hết
sức kỳ lạ nhưng thanh thản, như thể hoàn toàn là điều bình thường.
Con không nhớ được điều gì trong Thánh Lễ cho đến khi vị Linh Mục nâng cao Bánh Thánh
trong nghi thức Truyền Phép. Bánh Thánh trở nên khổng lồ trước mắt con và Chúa Kitô xuất hiện
sống động trong Bánh Thánh. Người đang ngước mắt nhìn lên Trời. Từ lúc đó trở đi, toàn bộ đời
sống của con đã thay đổi. Có lẽ con không bao giờ thôi khóc vì thời gian con ở Mễ Du.
Khi trở về, con lấy lại thói quen đi Lễ hàng ngày. Từ Thánh Lễ, con kín múc được tất cả sức
mạnh và niềm vui cho mình. Chúa Giêsu đã trở nên của ăn thiết yếu đối với con. Ông chồng theo
Ấn Giáo của con trân trọng lắng nghe lời chứng của con, và bất chấp sự biến đổi đã diễn ra trong
lòng con, anh ấy chẳng mảy may động lòng. Vả lại, con chưa bao giờ thuyết phục anh ấy chia sẻ
6
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đức tin của con, và một cách bình đẳng, anh ấy vẫn để mặc cho con tự do thực hành đức tin của
mình. Con đã cầu nguyện thật nhiều cho anh ấy. Vài năm sau, khi con đang sẵn sàng đi Lễ trong
một ngày nọ, anh ấy chỉ đơn giản nói với con : “Anh sẽ đi Lễ với em !” Nói một cách vắn gọn một
câu chuyện dài, anh ấy nay đã là một người Công Giáo sau khi nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội và
chúng con được hiệp nhất trong cùng một đức tin.
Con thường mong muốn rằng mình có thể khởi đầu cuộc đời của mình lại một lần nữa, để con
có thể dành trọn năm tháng thanh xuân của mình ở cùng Chúa Giêsu ! Con hối tiếc biết bao vì thời
gian lãng phí và con hổ thẹn biết mấy vì đã không luôn luôn tin tưởng ! Còn giờ đây, con không để
cho một ngày nào trôi qua mà không tạ ơn Thiên Chúa đã tự tỏ hiện chính Người cho con. Hàng
ngày con đều cầu nguyện cho những người Công Giáo ơ thờ, để Đức Mẹ Maria sẽ tiếp chạm đến
rất rất nhiều linh hồn và đưa họ đến với Chúa Giêsu Hằng Sống !”
Tôi xin nói thêm rằng khi thấy niềm vui mừng hân hoan tỏa ra từ Janet, thì điều ấy đã nói với
tôi rất nhiều về Chúa Giêsu hơn là câu chuyện hoán cải của chị !
3/- Năm Đức Tin đã khai mạc. Một nguồn cảm hứng tuyệt vời xiết bao từ Đức Giáo Hoàng
của chúng ta ! Khi xem xét đến sự rối loạn tâm linh trong thế giới ngày nay và cơn khát khao sự
thật vững vàng của muôn người, thì đây là một đề tài cấp bách mà chúng ta một phần nữa phải tìm
thấy nền tảng thực sự của đức tin chúng ta đấy !
Đức Mẹ đang mời gọi chúng ta “hãy mạnh mẽ trong đức tin”. Đức Tin của chúng ta tại sao
lại rất quan trọng ? Người ta vẫn thường nói : “Tôi tin nh ưng lại không th ực hành .” (Như Cha Slavko
Barbaric thường nói : “Điều ấy như thể là nói rằng ‘tôi nghiện thuốc lá nh ưng khôn g bao giờ hút !’)
Người ta thực sự nhầm lẫn đức tin với kiến thức. Nếu ta biết Thiên Chúa có thật, thì hẳn đó là một
ý tưởng tốt lành, nhưng điều ta biết đó vẫn chưa làm cho ta là một tín hữu đâu ! Ma quỷ, cũng như
các Thiên Thần, đều biết Thiên Chúa có thật. Kẻ tôn thờ Satan nhận biết rằng Hình Bánh có được
truyền phép hay không, không một ai trong số họ nghi ngờ Chúa Giêsu Hiện Diện thật trong Bí
Tích Thánh Thể. Trong Kinh Thánh, từ ngữ ĐỨC TIN trong tiếng Do Thái cổ (Hê-brơ) là
Emouna, có nghĩa là bám dính (Từ ngữ ‘Amen’ cũng từ chữ này mà ra). Nếu ta nói ; “Tôi tin Chúa
Giêsu” (ani maamin), có nghĩa là tôi dính chặt vào Chúa Giêsu. Người và Tôi không thể tách rời
nhau. Tôi được nối kết hoàn toàn. Tôi là một thể cùng với Người, tôi ở cùng Người tại bất cứ nơi
nào Người ở, bất cứ nơi nào Người đi. Tôi dính chặt với Lời Người, tôi sống đời sống Phúc Âm và
làm những điều Người phán. Tắt một lời, tôi Nên Một với Người. Ta không thể tin Chúa Giêsu mà
không tìm cách sống đời sống Tin Mừng; điều đó có nghĩa là tách Chúa Giêsu ra khỏi Lời Người.
Không thể được đâu, vì Người là Lời Hằng Sống mà !
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI là một cột mốc tuyệt vời cho tất cả chúng ta,
nhất là trong chính giữa cơn thử thách đức tin mà Giáo Hội đang trải qua về phía nhiều thành viên
của Giáo Hội. Chúng ta hãy làm theo các hướng dẫn gợi ý của Đức Thánh Cha, để rồi chúng ta sẽ
thoát khỏi cái chủ nghĩa tương đối đang bào mòn chúng ta. Chúng ta sẽ được dôi ra khỏi làn sóng
giáo phái Thời Đại Mới đang muốn nhấn chìm chúng ta vào sự dối gạt của một mớ niềm tin hổ lốn,
bị tách rời Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhân Thể Chúa Kitô.
Tại Mễ Du, Đức Mẹ đang tái liên kết chúng ta ! Các người hành hương biểu lộ việc tìm kiếm
tâm linh của mình, họ hỏi han những câu hỏi căn bản về đức tin vì họ nghe thấy đủ loại giải thích
về đức tin khiến họ bối rối. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo vẫn còn chưa được học hỏi trong
mọi gia đình ! (Đó là một quyển sách không thể thiếu trong Năm Đức Tin đấy !) Tôi thường nhận
thấy rằng chỉ cần nói với người ta là : “Đức Mẹ nói…” để họ được an lòng một cách sâu sắc và sẵn
sàng chấp nhận một điểm đức tin đặc biệt của Giáo Hội. Lấy thí dụ, giáo phái (phong trào) Thời
Đại Mới dạy rằng người ta có khả năng đầu thai sau khi chết. Một số tín hữu Công Giáo đã hóa ra
tôn trọng niềm tin này, cho dù nó ngược lại với giáo huấn của Giáo Hội. Ở Mễ Du, Đức Mẹ nhắc
lại một cách hết sức rõ ràng giáo huấn của Hội Thánh. Mẹ nói với thị nhân Vicka : “Sự luân hồi
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không có thật, vì sau khi chết là Sự Vĩnh Cửu. Dạy bảo người ta là con người có thể được sinh
ra nhiều lần trên thế gian, là một điều sai lầm.”
Chúng ta hãy tạ ơn Đức Mẹ yêu dấu của chúng ta vì Mẹ đến để tái khẳng định đức tin của
chúng ta ! Chính là cùng với Mẹ mà chúng ta muốn sống Năm Đức Tin này ! Mẹ không ngao ngán
ban tặng cho chúng ta Chúa Giêsu Con của Mẹ để chúng ta có thể gắn bó với Người. Mẹ nói : “Hỡi
các con thân yêu ! Không có Người, các con không có bình an, cũng không có niềm vui, không
có tương lai cũng không có cuộc sống đời đời.”
4/- Tôi mới trở về từ một nhiệm vụ ở hai quốc gia là đến thăm 9 thành phố ở Tây Ban Nha
và 4 thành phố ở Ý. Thật là một niềm an ủi thâm sâu dành cho tôi khi thấy tất cả những tâm hồn ở
đây đều hết lòng nồng nhiệt đón nhận các Sứ Điệp của Đức Mẹ ! Nhiều thành phố khác đang yêu
cầu chúng tôi đến, vì Thiên Đàng đã chuẩn bị các tâm hồn, nhưng thợ gặt thì còn quá ít. Hàng ngàn
con tim sẵn sàng gắn bó với Chúa Kitô, nhưng họ hiếm khi được gặp gỡ các nhân chứng. Có phải
họ đang tiếp tục đi lang thang trong màn đêm tăm tối của thế giới hiện nay không có Chúa Giêsu ?
Người ta đang muốn có các nhân chứng đấy ! Giáo Hội sẽ không tạo ra điều ấy nếu không có các
tín hữu đích thực !
Khi một người nhận ra Thiên Chúa Hằng Sống trong trái tim mình, người ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp
bao la, nhận ra vẻ tráng lệ huy hoàng của Đạo Công Giáo và người ấy sẽ tự hỏi lòng mình rằng làm
sao mà trước đây mình lại có thể sống không có nét đẹp thần linh, không có sự sống thần linh vượt
quá các giới hạn của thế giới hữu hình. Các diễn đạt tuyệt vời về niềm tin trong đức tin của chúng
ta là điều mà trái tim con người đang khao khát sâu sắc, vì chúng dạy cho chúng ta biết rằng mỗi
một con người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, được tạo dựng bởi Thiên Chúa và
vì Thiên Chúa. Thử hỏi có vị Thánh nào đã từng hối tiếc vì đã bằng trọn tấm lòng mình gắn bó với
Giáo Hội và Chúa Kitô hay chưa ?
5/- Vào ngày 22 tháng 10 năm 2012, chúng ta sẽ mừng Lễ Chân Phước Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II. Từ nơi Ngài đang ở hiện nay, Ngài đang tiếp tục sứ vụ của mình, nhất là với giới trẻ, để
giới trẻ tìm thấy một ý nghĩa cho cuộc đời họ và đặt Thiên Chúa vào chỗ trên hết. Tôi chắc rằng
Ngài vẫn còn đang chuẩn bị các phép lạ hoán cải, chữa lành bệnh tật, và giải thoát... tuyệt vời.
Chúng ta đừng bỏ lỡ phúc lành của Ngài trong ngày hôm ấy nhé !
Vào ngày 1 tháng 11, chúng ta sẽ mừng kính Lễ Các Thánh. Đức Mẹ mời gọi chúng ta tìm
hiểu về đời sống của các Ngài và lấy các Ngài làm tấm gương cho mình. Thế thì trong những ngày
này, tại sao lại không cùng với gia đình xem một băng hình hoặc nghe một đĩa nói về đời sống của
một vị Thánh nào đó ? Điều đó nâng cao tinh thần chúng ta lắm đấy !
Lạy Đức Mẹ Chí Ái ! Mẹ là “người có niềm tin” xuất sắc, Mẹ không e ngại làm đại diện
cho Chúa Giêsu Con của Mẹ. Xin Mẹ ban cho chúng con lòng dũng cảm và tính khiêm
nhường để bộc lộ ánh sáng của Người cho những ai vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc
biết đến Người !
Sơ Emmanuel +
__________________________________________________________

Phụ Chú :
- Đức Mẹ đã nhiều lần phải khóc ở Mễ Du khi Mẹ nói với nỗi lòng âu sầu : “Các con đã quên
lãng Kinh Thánh rồi.” Quên lãng Kinh Thánh, đối với Mẹ, là quên lãng Chúa Giêsu.
- Ủy Ban điều tra về hiện tượng Mễ Du chưa đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào. Những điều công
bố khác nhau mà người ta thấy trên mạng thông tin toàn cầu đều là các điều phỏng đoán. Chúng ta
nên chờ được đọc văn kiện trên Mạng truyền thông của Tòa Thánh Vatican (www.vatican.va) hoặc
Mạng Thông Tin của Giáo Xứ Mễ Du (www.meddjugorje.hr). Trong lúc ấy, chúng ta hãy cầu
nguyện cho những người mang trách nhiệm quan trọng thực hiện công việc thẩm tra này.
8
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- Trong gia đình, chúng ta nên tái lập lời tuyên hứa khi Chịu Phép Rửa Tội mỗi ngày trong
Năm Đức Tin. Những lời tuyên hứa ấy cũng rất hiệu lực như các Kinh Trừ Quỷ. Đây cũng là một ý
tưởng cho gia đình anh chị em đấy !
Tái lập các lời tuyên hứa khi Chịu Phép Rửa Tội :
Con tên là (Tên Thánh + Tên tục), nhờ lòng thương xót dịu hiền của Chúa Cha Hằng Hữu mà
được lãnh đặc ân chịu Phép Rửa Tội “nhân Danh Chúa Giêsu Kitô” (Cv 19,5) và từ đó được tham
phần vào phẩm giá làm con cái Thiên Chúa, nay trong sự hiện diện của Chúa Cha yêu dấu và Con
Một của Người, với tất cả lòng chân thành, con mong muốn lặp lại lời tuyên hứa mà con đã long
trọng thực hiện lúc con được chịu Phép Rửa Tội.
Vì thế, giờ đây một lần nữa con xin hứa từ bỏ Satan, con xin từ bỏ tất cả mọi việc làm của nó,
con xin từ bỏ mọi cám dỗ của nó. (đọc Kinh Tin Kính)
Được cùng với Chúa Kitô mai táng trong cõi chết và được cùng với Người sống lại trong đời
sống mới, con xin hứa không còn sống cho chính mình hay cho thế gian là kẻ thù nghịch Thiên
Chúa nữa, mà sống cho Đấng đã chịu chết và đã sống lại vì con, con xin hứa phụng sự Thiên Chúa
là Cha trên Trời một cách trung thành và cho đến chết trong Hội Thánh Công Giáo.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, con dám nguyện rằng : (đọc Kinh Lạy
Cha)
(Nguồn kinh : Enchiridion of Indulgences, June 29, 1968)
(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Children of Medjugorje)

T I N T Ứ C MỄ D U

THỊ NHÂN MARIJA : HIỆN HỮU TRÊN THẾ GIAN LÀ ĐANGSỐNG
ĐỜI SỐNGLUYỆN NGỤC

Jak ob Marsch n er – 26-09-2012

Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti đã nhấn mạnh lời kêu gọi mà Đức Mẹ lặp đi lặp lại hãy sống vì Thiên
Đàng, bằng cách nói rằng sau khi gặp gỡ Thiên Đàng thì mới thấy đời sống trên dương thế cảm thấy giống như
Luyện Ngục. Chị thị nhân đã nói khi truyền lại Sứ Điệp gần đây : các thị nhân chúng tôi hy vọng sẽ được lên
Thiên Đàng mà chúng tôi đã thấy, cho dù chúng tôi vẫn cần phải hoán cải.
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Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti

Các thị nhân Mễ Du đều cho biết Thiên Đàng có thật và tất cả các thị nhân đều được thấy
Thiên Đàng trong những năm của thập niên 80, thế nhưng một quyết định tỉnh táo dành cho Thiên
Chúa trong khi còn ở thế gian mới là điều cần thiết để được lên Thiên Đàng.
Đây là những đề tài chính mà thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti đưa ra khi chuyển Sứ Điệp
hàng tháng của Đức Trinh Nữ Maria cho Đài Phát Thanh Maria ngày 25-09-2012 :
“Các con thân yêu ! Khi các con ngắm nhìn các sắc màu phong phú trong thiên nhiên mà
Đấng Tối Cao ban tặng cho các con, các con hãy mở lòng mình ra và cầu nguyện với lòng biết
ơn vì mọi sự tốt lành mà các con được hưởng và nhủ rằng : “Mình được tạo thành ở nơi đây vì
sự sống đời đời.” – và các con hãy khao khát các sự trên Trời vì Thiên Chúa yêu thương các con
bằng tình yêu vô ngần vô hạn. Cũng chính vì thế mà Người ban Mẹ cho các con để nói với các
con rằng : “Các con thân yêu ! Chỉ có Thiên Chúa mới là sự bình an và hy vọng của các con.”
Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Cha Livio Fangaza, Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria

Cha Livio Fangaza Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria đã mở đầu buổi nói chuyện với chị thị
nhân : “Tôi không biết rằng Ch ị có nh ận thấy hay không trong các Sứ Điệp của Đức Mẹ năm nay, chúng
ta đang được nhắc nhở về Sự Sống Vĩnh Cữu, về Thiên Đàng. Ch ị có cho rằng đó là bởi vì chúng ta ch ưa
suy ngh ĩ cho th ấu đáo về điều ấy hay không ?”
Marija trả lời : “Thật vậy ! Con nghĩ rằng Đức Mẹ muốn “bám chặt vào đề tài ấy” vì thế gian
quá dính bén vào các sự thế gian, và Mẹ trở lại với chủ đề trong những năm đầu tiên Mẹ hiện ra :
“là Ta, thay vì Thiên Chúa” (lời của một bài ca tiếng Ý – ý nói đặt nặng bản thân mình trên hết mọi
sự - ctcnd). Đức Mẹ nhắc lại : “hãy đặt Thiên Chúa trước hết mọi sự”, và điều đó có thể đôi khi
được coi như là kể lại một câu chuyện, vì chúng ta có thể không sống đức tin của mình với một tấm
lòng quảng đại và chân thành.”
10
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Đức Trinh Nữ Maria tái khẳng định giáo huấn Công Giáo trong những ngày đầu
tiên hiện ra ở Mễ Du : Qua đời sống của mình trên thế gian như thế nào, từng người đều
tự định đoạt số phận của mình sau khi qua đời, và cuối cùng, đi đến sự vĩnh cửu : Thiên
Đàng hay Hỏa Ngục, hoặc Luyện Ngục ở giữa hai nơi ấy ?

“Cuộc sống hàng ngày có thể như là rất khác biệt, hay là một thế giới khác nếu sánh với cuộc
sống đức tin của mình, nhưng Đức Mẹ lại muốn chúng ta phối hợp cả hai cuộc sống ấy, khi Mẹ nói
rằng : “Các con thân yêu ! Các con không thể tiếp tục sống theo cách này.” Nhiều lần Mẹ đã
nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng : “các con sẽ không có tương lai cũng như cuộc sống đời đời
nếu không có Thiên Chúa.” Mẹ nhắc lại điều ấy và chúng con cũng nhắc đến điều ấy. Tâm điểm
của ngày nay là các giá trị thế gian.”
- Các th ị nhân đều được thấy Thiên Đàng, th ậm chí có người còn gặp Thiên Đàng bằng cả con người
của mình. Ch ị có th ấy luyến tiếc Thiên Đàng hay không ?

- Thưa Cha có chứ ! Con tiếc lắm. 5 phút ở cùng Đức Mẹ đã khiến cho chúng con muốn có
Thiên Chúa trong tâm hồn và chiếm hữu chúng con trọn ngày, vào lúc ấy chúng con đã có Thiên
Đàng trong tâm hồn mình rồi. Đức Mẹ muốn chúng con làm mọi việc trong Thiên Chúa; chúng con
vẫn có thể suy nghĩ về “lúc Đức Mẹ hiện ra” hay “lúc tham dự Thánh Lễ” hoặc “lúc ăn uống” cũng
như “lúc đi ngủ”.
- Marija này ! Tôi đang suy ngh ĩ về điều này : Ch ị đã thấy Thiên Đàng, nh ưng khi Ch ị được ở cùng
Đức Mẹ trong 5 phút, tức là Ch ị lại ở trên Thiên Đàng lần nữa. Đức Mẹ là Thiên Đàng ngự xuống Th ế
Gian. Sau khi Ch ị gặp Đức Mẹ, Ch ị cảm thấy thế nào về việc ph ải trở lại th ế gian ?

- Thưa Cha Livio, giống như con đang ở trong Luyện Ngục, không kém một chút nào, vì như
Cha nói rằng chúng con cảm thấy luyến tiếc Thiên Đàng. Chúng con hy vọng sẽ được lên Thiên
Đàng ngay ở đây và trong lúc này, nhưng chúng con còn xa lắm, chúng con còn cần phải hoán cải.
- Chúng tôi không được nhìn th ấy Đức Mẹ, nhưng khi Đức Mẹ đến qua một th ị nhân, chúng tôi
được nhắc nhở rằng đích đến của chúng ta là Thiên Đàng, và Mẹ đang đem một chút ít Thiên Đàng
xuống th ế gian, nh ưng chúng tôi đã nhiều lần nh ận thấy Đức Mẹ đã xin chúng ta tìm sự hiện diện của
Thiên Chúa bằng cách nhìn vào thiên nhiên. Mẹ đặc biệt nh ắc nhớ điều này qua các đóa hoa muôn sắc
hay các sắc màu thiên nhiên. Mẹ mời gọi chúng ta hãy tìm hiểu thiên nhiên theo cách th ần bí nh ư Thánh
Phan-xi-cô.

- Vâng, có lẽ là bởi vì trong thiên nhiên tâm hồn chúng ta gần gũi với Thiên Chúa hơn. Chúng
ta phải ngạc nhiên vì các sắc màu và các thứ đại loại như vậy. Ngay chiều tối ngày hôm nay Đức
Mẹ đã nói rằng : “Các con hãy tự nhủ : Ta được tạo dựng ra cho sự sống đời đời” và “các con
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hãy khao khát các sự trên Trời.” Hãy suy nghĩ về Thiên Chúa, hãy nghĩ về tình yêu của Thiên
Chúa đang dành cho chúng ta.

Kinh nguyện Mân Côi đã ở vào hàng đầu trong Sứ Điệp Mễ Du kể từ khi Đức Trinh Nữ
Maria bắt đầu hiện ra. Đây là một tràng hạt Mân Côi được làm bằng đá trên Đồi Hiện Ra.

Tháng Mân Côi
Vào thời điểm này, Cha Livio Fangaza đã nhìn về Tháng 10, là tháng dành riêng cho Kinh
Mân Côi, và cũng là tháng đặc biệt dược dành cho phần thiết yếu nhất trong Sứ Điệp Mễ Du :
- Tôi muốn hỏi một câu hỏi cuối cùng. Chúng ta đang sắp bắt đầu Tháng Mười, Tháng Mân Côi.
Đức Mẹ đã yêu cầu chúng ta lần h ạt Mân Côi hàng ngày và t ất cả các mầu nhiệm Mân Côi.

- Thật vậy, Đức Mẹ đã yêu cầu lần hạt Mân Côi là lời Kinh mà Mẹ rất mến chuộng, và Mẹ kêu
gọi lần hạt mỗi ngày. Không chỉ lần hạt Mân Côi không thôi, mà đời sống của chúng ta phải là một
lời cầu nguyện. Qua cầu nguyện, chúng ta mở rộng lòng mình ra cho Mẹ, và Mẹ nói rằng qua cầu
nguyện, Mẹ có thể cầu bầu với Thiên Chúa cho chúng ta, vì chúng ta mở rộng tâm hồn mình ra.

Các Linh Mục đứng chung quanh thị nhân Marija ở Cassola, Ý, ngày 22-09-2012

- Một số người không thích lần hạt Mân Côi vì lặp đi lặp lại nhiều lần một lời Kinh, nhưng
Đức Mẹ trả lời rằng nếu quý vị yêu thương một người nào đó, thì quý vị sẽ nói đến hàng ngàn lần
‘anh yêu em’ hay ‘em yêu anh’. Qua lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cầu nguyện bằng một cách thức
nhỏ bé của mình.
- Đức Mẹ đã nh ấn mạnh việc lần h ạt Mân Côi trong gia đình.

- Mẹ nói nếu gia đình nào có cầu nguyện thì đó là gia đình thánh thiện – nếu gia đình nào
không cầu nguyện, tức là gia đình ấy xa lìa Thiên Chúa. Đức Mẹ xin chúng ta hãy làm cho việc đọc
kinh cầu nguyện trở thành điểm trọng tâm đời sống hàng ngày của chúng ta. Gia đình nào sống
trong Thiên Chúa, thì gia đình ấy được tiến xa. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta sẽ không có
triển vọng tương lai.
12
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- Ch ị có 4 đứa con, điều đó có khó kh ăn đối với Ch ị để lần h ạt Mân Côi trong gia đình ch ị hay
không ?
- Khi chúng còn nhỏ thì đơn giản hơn. Con phải cảm tạ Thiên Chúa vì ngay hiện nay chúng
sẵn sàng đọc kinh cầu nguyện. Con hy vọng rằng điều đó luôn tiến triển. Con cũng hy vọng được
như thế qua tấm gương và cuộc sống của con.
Antonio Miraldi ghi chép và dịch từ tiếng Ý.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

THỊ NHÂN MARIJA CẢNH BÁO CHỦ NGHĨA DUY VẬT

Jak ob Marsch n er – 24-09-2012

Ngày 22-09-2012, thị nhân Mễ Du Marija Pavlovic Lunetti đã được làm khách mời của thành phố Cassola
ở phía bắc nước Ý. Hơn 4.000 người đã nghe được lời của thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti cảnh báo họ đối với
chủ nghĩa tiêu dùng, duy vật và vô thần. Trong buổi nói chuyện, các vị Linh Mục ngồi Tòa Giải Tội cho giáo dân
và cảnh sát cùng lực lượng dân vệ đã cẩn mật bảo vệ chị thị nhân.

Thị nhân Marija nói chuyện tại Cassola

Vào ngày Chúa Nhật 23-09, thị nhân Mễ Du Marija Pavlovic-Lunetti nói chuyện với hơn
4.000 thính giả tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện tại Cassola, Ý. Chị nói rằng chủ nghĩa duy vật và
tiêu dùng đều là hoa trái của chủ nghĩa vô thần, và phải được thay thế bằng việc đặt Thiên Chúa
vào chỗ trước hết, qua việc sống đức tin của người Kitô hữu một cách năng động hàng ngày.
Theo cổng thông tin điện tử địa phương Bassano.net, chị Marija nói với đám đông người tụ tập
tại sân bóng đá địa phương : “Đức Mẹ yêu cầu chúng ta trán h kh ỏi ch ủ ngh ĩa duy vật, chủ ngh ĩa tiêu
dùn g và ch ủ ngh ĩa vô th ần mà n hân loại ngày nay đang đề ra.”

Thị nhân Marija trong buổi hiện ra ở Cassola

Được Thị Trưởng thành phố, ông Silvia Pasinato tổ chức riêng, buổi tụ tập cầu nguyện đã lôi
cuốn đông người đến từ khắp nơi trong miền Veneto và các vùng phụ cận. Trước khi Đức Mẹ hiện
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ra với thị nhân Marija, nhiều người đã làm chứng bằng các cảm nghiệm của mình ở Mễ Du, và sau
đó là giờ lần hạt Mân Côi.
Trong giờ Chầu Thánh Thể trước khi Đức Mẹ hiện ra, thị nhân Marija hiện diện giữa các vị
Linh Mục. Trước Thánh Lễ, ở hai bên mạn sân vận động có các Linh Mục ngồi giải tội. Các thiện
nguyện viên từ lực lượng cảnh sát và dân vệ bảo vệ chị Marija trong mọi tình huống.

Thị nhân Marija đang cầu nguyện trước khi Đức Mẹ hiện ra dưới sự chú tâm canh phòng của các thiện
nguyện viên ở trên sân cỏ cũng như ở trên khán đài của Vận Đồng Trường Thánh Giuse ở Cassola.

Đức Trinh Nữ Maria không ban Sứ Điệp đặc biệt nào. Sau buổi hiện ra, chị Marija cho biết :
Chị nói : “N gày h ôm n ay, Đức Mẹ im lặng kh ông n ói gì. N h ưng Mẹ của Ch úa Giêsu ngự ở giữa
chúng ta, và hôm nay n ữa, Mẹ đoái nh ìn quý vị và ban phép lành ch o quý vị.”
Chị Marija lặp lại rằng thật khó mà diễn tả vẻ đẹp của Đức Trinh Nữ Maria :
“Đức Mẹ có dáng dấp của một vị công ch úa, m ột vị n ữ h oàn g. H ìn h ảnh Đức Mẹ Fatima mà
chúng ta đang th ấy hiện nay ch ỉ là h ìn h ảnh tươn g tự, nh ưng kh ông th ể diễn tả ch o sát được vẻ đẹp của
Mẹ. Mẹ nói : “Mẹ đẹp vì Mẹ yêu thương.” Và mỗi ngày Mẹ mời gọi ch úng ta hoán cải và bìn h an, Mẹ
xin ch úng ta đặt Th iên Chúa vào ch ỗ trước hết trong đời sống ch úng ta.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

CHÚA THÁNH TH ẦN NỔI BẬT LÊN TRONGCÁC SỨ ĐIỆP

Jak ob Marsch n er – 03-10-2012

Sau khi đề cập đến một lần duy nhất, trong thời gian từ 2005 – 2012, nay Đức Mẹ đã nói đến Chúa Thánh
Thần đến 9 lần với thị nhân Mirjana Soldo từ năm 2011– 2012. Các chuyên gia về hiện tượng Mễ Du có lời giải
thích : “Điều đang xảy đến đòi hỏi phải có sự hiện diện trọn vẹn của Chúa Thánh Thần” và “Thiên Đàng nay
đang sẵn lòng trao ban các ơn Chúa Thánh Thần.”

Biểu tượng phổ quát về Chúa Thánh Thần là hình Chim Bồ Câu.
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Khi Sứ Điệp của Đức Trinh Nữ Maria ban cho thị nhân Mễ Du Mirjana Dragicevic-Soldo vào
ngày Thứ Ba 02-10-2012 đề cập đến Chúa Thánh Thần, thì đây là lần thứ chín Đức Mẹ nói đến
trong 22 Sứ Điệp ban cho thị nhân Mirjana trong năm nay và năm vừa qua.
Trong khi đó, Chúa Thánh Thần chỉ được đề cập có một lần duy nhất trong các Sứ Điệp ban
cho thị nhân Mirjana vào các ngày Mùng Hai mỗi tháng đều đặn từ năm 2005 đến năm 2010, theo
tiết lộ của Bernard Gallagher chủ bút mạng truyền thông Crown of Stars đưa ra khi tiến hành
nghiên cứu Sứ Điệp Mễ Du.

Thị nhân Mirjana trong buổi Đức Mẹ hiện ra ngày 02-10

Những người đã từ lâu theo dõi các cuộc hiện ra và các Sứ Điệp Mễ Du đều tin rằng khuynh
hướng này thật có ý nghĩa và đáng ghi nhận. Họ đã phát biểu như vậy với Mạng Mễ Du Ngày Nay.
Theo nhận định của một tác giả có sách bán chạy nhất là Wayne Weible
(Một Mục Sư Tin Lành rất tin vào hiện tượng Mễ Du và quảng bá rất nhiều về Mễ Du – chú
thích của người dịch) cho rằng : “Tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần đang được tín
nhiệm thường xuyên hơn một chút vào thời điểm này nhờ bởi các cuộc hiện ra đã
xảy ra trong một thời gian dài. Việc nói đến Chúa Thánh Thần có thêm điều gì
mới mẻ cho các Sứ Điệp mà thị nhân Mirjana đang lãnh nhận hay không ? Tôi
không nghĩ là sự việc ấy sẽ thêm một cách trực tiếp, vì Chúa Thánh Thần thường
được nói đến trong các Sứ Điệp mà thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti được lãnh
nhận hàng tháng.
Mục Sư Wayne Weible phát biểu với Mạng Mễ Du Ngày Nay : “Tuy nhiên, trong thời gian
hiện nay có quá nhiều điều bất thường trong thiên nhiên, đó là một sự thừa nhận hơn nữa về Thiên
Chúa đang hiện diện trên thế gian, như lời Chúa Giêsu đã nói trước trong Kinh Thánh. Ngay việc
Đức Mẹ hiện ra là một bằng chứng về Chúa Thánh Thần rồi. Điều sẽ đến cần phải có sự hiện diện
trọn vẹn của Người, và chúng ta đang thấy điều sẽ xảy đến đang chuyển động mạnh đến khi các Bí
Mật thực sự bắt đầu xảy ra.”
Từ Sứ Điệp có tính thời sự của Đức Trinh Nữ Maria ban cho thị nhân Mirjana vào ngày 02-10,
chị Cathy Nolan là một bình luận viên về Sứ Điệp Mễ Du của Đài Truyền Hình Maria đưa ra đáp
lại cho Sứ Điệp có nội dung như sau :
“Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con và đến với các con vì Mẹ cần các
con. Mẹ cần đến các tông đồ có một tâm hồn thanh sạch. Mẹ đang cầu nguyện
và các con cũng ra sức cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể hành động và
hướng dẫn các con, để Người soi sáng và đổ đầy tình yêu và sự khiêm nhường
vào lòng các con. Các con hãy cầu nguyện để Người sẽ làm đầy lòng các con
ân sủng và lòng khoan dung. Hỡi các con, chỉ đến bấy giờ các con mới hiểu
được Mẹ. Chỉ đến bấy giờ các con mới hiểu được niềm đau của Mẹ vì những
người không được biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Sau đó các con sẽ có thể
giúp Mẹ. Các con sẽ là các sứ giả ánh sáng của Mẹ đem đến cho mọi người tình yêu của Thiên
Chúa. Các con sẽ soi đường cho những ai có mắt mà không muốn nhìn. Mẹ mong muốn hết
thảy con cái của Mẹ thấy được Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn hết thảy con cái của Mẹ cảm
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nhận được Vương Quốc của Người. Một lần nữa Mẹ kêu gọi và nài xin các con cầu nguyện cho
những người đã được Con của Mẹ kêu gọi. Mẹ cảm ơn các con.”
Chị Cathy Nolan nói với Mạng Mễ Du Ngày Nay : “Khi người ta hỏi các thị nhân “tại sao”
trong những điều Đức Mẹ đang nói và đang làm, các thị nhân đều thay đổi vấn đề. Họ nói rằng câu
hỏi “tại sao” chẳng có lợi gì, mà thay vì thế về phần chúng ta phải hỏi “như thế nào”. Tôi xin nói là
chúng ta phải tự hỏi lòng mình là chúng ta có thể đáp lại yêu cầu của Đức Mẹ đưa ra cho chúng ta
như thế nào.”
“Nếu Đức Mẹ đang yêu cầu chúng ta cầu cùng Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cần phải tự hỏi
là chúng ta có thể cầu cùng Chúa Thánh Thần như thế nào một cách hữu hiệu hơn. Chúng ta có thể
mở lòng mình ra cho ơn huệ của Người, sự linh ứng của Người và quyền năng của Người như thế
nào đây ? Nếu Đức Mẹ yêu cầu chúng ta, chúng ta cần phải đáp lại lời Mẹ.”
“Đức Mẹ đang dẫn dắt chúng ta theo một kế hoạch từ Thiên Đàng. Mẹ nhận được các lời nhắn
nhủ của Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Một khi Mẹ yêu cầu chúng ta lúc này, chính
là vì Thiên Đàng nay đang sẵn sàng ban tặng các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đang ở
cùng chúng ta để hướng dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta, che chở chúng ta và kiện cường chúng ta.
Mẹ biết được nhiều khuôn mẫu để dẫn dắt chúng ta, và cùng với Mẹ, chúng ta luôn được an lòng.”
“Chúng ta chẳng cần gì phải luận đoán việc Thiên Chúa đang làm. Như thường lệ, Người luôn
yêu thương chúng ta !”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

THỊ NHÂN MARIJA : NGĂN CHẶN KẾ HOẠCH CỦA SATAN BẰNGĂN CHAY

Jak ob Marsch n er – 28-10-2012

Đức Trinh Nữ Maria biết rằng Satan đang xem xét kỹ lưỡng tình hình và nó đang hành động một điều gì
đó – chính vì thế mà Mẹ lập lại lời kêu gọi ăn chay trong Sứ Điệp mới đây – theo lời của thị nhân Marija
Pavlovic-Lunetti khi lãnh nhận Sứ Điệp từ Đức Mẹ. Chị Marija than phiền về việc thiếu kỷ luật trong việc ăn chay
qua suốt phong trào Mễ Du.

Ăn chay bằng bánh mì và nước lã là điều hết sức quan trọng trong việc bù đắp, vì các kế hoạch
mà Satan đang thực hiện vào thời gian này. Đó là phát biểu của thị nhân Mễ Du Marija PavlovicLunetti phát biểu với Đài Truyền Thanh Maria khi chia sẻ Sứ Điệp chị lãnh nhận từ Đức Trinh Nữ
Maria ban cho vào buổi chiều ngày 25-10-2012 :
“Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Các
con hãy nối lại việc ăn chay và cầu nguyện vì Satan đang giảo quyệt lôi cuốn nhiều tâm hồn
phạm tội và sa vào kiếp trầm luân đời đời. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con Nên Thánh
và sống trong Ơn Thánh. Các con hãy thờ lạy Thánh Tử của Mẹ để Người sẽ làm đầy lòng các
con bình an và tình yêu của Người mà các con đang khao khát. Cảm ơn các con đã đáp lại lời
kêu gọi của Mẹ.”

Linh Mục Livio Fangaza trong một buổi hội kiến Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vào đầu tháng này,
Ngài là người thực hiện phỏng vấn.
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Chị Marija nhận định : “Đức Mẹ biết rằng Satan đang xem xét kỹ lưỡng tình hình và nó đang
hành động một điều gì đó, nên Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta nhớ rằng ma quỷ có thể bị cầm buộc nhờ
ăn chay và cầu nguyện. Trong tất cả những năm tháng này, Đức Mẹ đã kêu gọi ăn chay : sau Sứ
Điệp tháng này và bắt đầu bằng con, con phải ăn chay tốt hơn.”
Người ta đang bớt ăn chay.

Thị nhân Marija nhắc lại trên Đài Phát Thanh Maria : Khi Đức Trinh Nữ kêu gọi ăn chay, Mẹ có ý
muốn nói rằng ăn chay chỉ bằng bánh mì và nước lã mà thôi.

Bất đồng ý kiến với dân địa phương và cả khách hành hương, chị thị nhân tiếp tục than phiền
về điều chị nhận thấy như là một tình trạng ăn chay lỏng lẻo trong suốt phong trào Mễ Du.
Chị Marija nói : “Từ những ngày đầu tiên hiện ra, Đức Mẹ bắt đầu yêu cầu các thị nhân chúng
con ăn chay, và con nói rằng đó là điều tối thiểu mà chúng con thực hiện cho đến nay, bắt đầu từ
chúng con và tiếp đến là tất cả những người hành hương.
Cha Slavko (Vị Linh Mục Mễ Du nay đã quá cố) đã bắt đầu việc ăn chay trong các Trường
Dòng vào những năm trước đây, nhưng chẳng may, việc ăn chay không được thực hành nhiều như
các mặt khác. Chúng con vẫn duy trì bằng cách nào đó, nhưng con cho rằng Sứ Điệp tháng này đã
được đưa ra đúng thời điểm thích hợp, mùa đông đang đến và chúng con nhận thấy có đủ loại lý do
để người ta miễn ăn chay.”

Thị nhân Marija cùng với Linh Mục Mễ Du quá cố, Cha Slavko Barbaric vào năm 1994. Chị nói rằng
hành động nhất quyết ăn chay của Ngài đang bị quên lãng trong hiện nay

Chị tiếp tục : “Con nhớ rằng từ những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra cho đến một vài năm
trước đây ‘bánh mì và nước lã’ đúng nghĩa là bánh mì và nước lã. Có đôi lần bà chị của thị nhân
Vicka và con thường biện luận với chị Vicka là chúng con có thể dùng một chút nước trà, nhưng
chị Vicka nói : ‘không được, chỉ đúng là bánh mì và nước lã mà thôi.’”
“Chúng con đã trở thành hâm hấp nhạt nhẽo chứ không có theo như tinh thần Thánh Kinh “có
là có, không là không”, còn việc ăn chay nghiêm túc sẽ khiến cho chúng con dứt khoát hơn và cũng
thánh thiện hơn.”
Ăn chay một tuần hai lần
Linh Mục Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria, Cha Livio Fangaza hỏi tiếp chị thị nhân : “Chính
xác ăn chay là gì ? Từ bỏ một điều gì đó có giống ăn chay, kiêng khem hơn không ?”
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- Đức Mẹ nói rằng ăn chay bằng bánh mì và nước lã…” – Ăn bánh mì và uống nước lã từ giữa
khuya hôm nay cho đến giữa khuya hôm sau phải không ? – Chính xác… – Ngày Thứ Tư và ngày
Thứ Sáu ? – Đúng vậy. Mới đầu chỉ ăn chay vào ngày Thứ Sáu, sau đó ăn chay thêm vào ngày Thứ
Tư. Sau đó, chúng con được Đức Mẹ yêu cầu làm một Tuần Cửu Nhật, nên chúng con sẽ ăn chay
trong 9 ngày. Chúng con vẫn ổn thỏa cho dù liều lĩnh tự giới hạn mình, tự phạt mình. Khi quý vị có
Chúa Thánh Thần thì sức mạnh ý chí của các quý vị sẽ thông suốt… Con nghĩ rằng mình sẽ có lợi
ích hơn trong việc ăn chay, như Đức Mẹ nói chúng con cầu nguyện và ăn chay cho các ý chỉ của
Mẹ. Tận đáy lòng, con xin mọi người hãy ăn chay và con hy vọng rằng tất cả các quý vị là thính giả
đang nghe đài cũng lẽ ăn chay, vì một khi Đức Mẹ yêu cầu, chính là vì lợi ích của chúng ta.
- Trong một Sứ Điệp đã ban cho chị năm 2010, Đức Mẹ nói rằng Satan đang hủy hoại nhiều
người bằng những gì mà nó ban tặng cho, chính vì thế mà có phải đây là điều quan trọng khi biết
làm thế nào để từ bỏ phải không ?
- Đúng vậy, thưa Cha. Và trở lại với thí dụ về việc ăn chay với nước trà : mới đầu ăn chay với
nước trà, sau đó là ăn chay với một ít nước trái cây, rồi một ít trái cây, một chút rau…. Chỉ một
chút ít vào lúc “thực đơn chay” của mình đang trở nên rộng rãi hơn, thoáng hơn. Nếu Đức Mẹ nói
rằng ăn chay chỉ bằng bánh mì và nước lã, là Mẹ có lý do của Mẹ.
- Đúng vậy, Đức Mẹ nói chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi là đủ hỏng rồi.
- “Qua vết nứt nhỏ bé đó, Satan sẽ biết cách lẻn vào. Vì thế mà Đức Mẹ nói “hãy ở cùng Mẹ”.
Chúng con muốn trở nên Thánh Thiện với Thiên Chúa.”
Ngày Lễ Các Thánh
Vì ngày Lễ Các Thánh sắp đến, ngày 01-11, Cha Livio Fangaza đã đề cập tiếp theo về một mô hình mà
Cha cho rằng Ngài đã khám phá ra trong các Sứ Điệp của Đức Trinh Nữ Maria.

- Tôi nhận thấy rằng hầu như là mỗi năm khi chúng ta gần đến ngày Lễ Các Thánh, Đức Mẹ
lại mời gọi chúng ta sống thánh thiện, năm nay cũng vậy. Đức Mẹ muốn chúng ta sống trong Ân
Nghĩa của Thiên Chúa, vì đây là con đường Nên Thánh.
Thị nhân Marija trả lời : “Đúng thế, thưa Cha. Và Đức Mẹ cũng chỉ nói rằng : “Các con hãy
thờ lạy Thánh Tử của Mẹ, để Người sẽ làm đầy lòng các con bình an và tình yêu của Người.” Có lẽ
chúng ta đang tìm kiếm con đường ấy, nhưng con đường chúng ta đi để được Nên Thánh chính là
thưa “Vâng” với Thiên Chúa hàng ngày, ngay cả trong những việc nhỏ mọn nhất. Hãy đặt Thiên
Chúa lên trên hết, và phần còn lại sẽ được Thiên Chúa ban cho quý vị. Nếu quý vị có Thiên Chúa
tức là quý vị có được mọi sự.”
- Sau đó chị có thể đi trên con đường Nên Thánh ngay trong đời sống gia đình của mình hay
trong môi trường làm việc của mình chứ ?
- “Vâng thưa Cha, chính xác con đường là như thế. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta tiến bước dứt
khoát hướng về Thiên Chúa, về việc ăn chay, về ân sủng chứ không hướng về tội lỗi hay những gì
không thuộc về Thiên Chúa.”
Antonio Miraldi ghi chép và dịch từ tiếng Ý.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

CHÁU CỦA THỊ NHÂN ĐƯỢC PHONGCH ỨC PHÓ TẾ
Thứ Bảy, ngày 29-09-2012

Một người cháu của thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti đã được phong chức Phó Tế vào ngày
hôm nay, Thứ Bảy 29-09-2012. Thầy Filip Pavlovic, con trai người anh của thị nhân Marija, cũng
có tên là Filip, là một trong 6 người được Đức Hồng Y của miền Croatia là Đức Cha Josip Bosanic
(cũng là một thành viên của Ủy Ban điều tra hiện tượng Mễ Du) phong chức Phó Tế tại Nhà Thờ
Chánh Tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Zagreb.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)
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PH Ụ LỤC

THỊ NHÂN IVAN : MỄ DU QUAN TRỌNGĐỐI VỚI NHÂN LOẠI

Jak ob Marsch n er – 26-09-2012

Rất nhiều người trên khắp hành tinh đã được xem trực tuyến trên máy vi tính sự việc Đức Mẹ hiện ra với
thị nhân Mễ Du Ivan Dragicevic, được phát sóng trực tiếp từ Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Stê-pha-nô ở Vienna
(Áo). Ivan phát biểu trước toàn thể khán giả khoảng vài trăm ngàn người : “Những cuộc hiện ra đều quan trọng
đối với nhân loại.”

Thị nhân Ivan Dragicevic trong buổi hiện ra ở Vienna ngày 25-09-2012

Thị nhân Mễ Du Ivan Dragicevic đã đụng đến lịch sử tâm lý con người khi Chương Trình
Truyền Hình Mẹ Maria của Danis Nolan phát sóng hình ảnh của anh cho khán thính giả khắp nơi
trên thế giới trong buổi nói chuyện và Đức Mẹ hiện ra công khai với anh vào ngày 25-09-2012 ở
Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Stê-pha-nô ở thủ đô Vienna của nước Áo.
Anh Ivan nói rằng : “Đức Mẹ đang ở giữa chúng ta. Những cuộc hiện ra này rất quan trọng
cho nhân loại. Đức Mẹ đang kêu gọi chúng ta, Mẹ đang kêu gọi chứng ta quyết vì Thiên Chúa và
quyết đặt Người trên hết trong đời sống chúng ta. Hãy mở rộng lòng mình ra cho Thiên Chúa.
Người đang chờ đợi quý vị. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta được ở cùng
Người.”

Ivan đang nói chuyện tại Laigueglia, Ý, ngày 20-09-2012

Đức Trinh Nữ Maria đã ban Sứ Điệp ở Vienna có nội dung như sau :
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trọn lòng mình
và hãy yêu thương từng người khác với trọn lòng mình. Nếu các con không có bình an, các con
hãy cầu nguyện đi, rồi các con sẽ nhận được bình an. Các con sẽ nhận được điều ấy. Bình an sẽ
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tuôn đổ vào thế giới này qua các con và qua lời cầu nguyện của các con. Hỡi các con bé nhỏ, vì
thế mà các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện – vì cầu nguyện có thể làm ra các phép
lạ trong nhân loại và trong thế giới. Mẹ cảm ơn mọi người đang sống đời cầu nguyện và chấp
nhận cầu nguyện. Mẹ cảm ơn các con đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Thị nhân Ivan nói, bằng lời chứng của anh, trước khi tóm tắt về Sứ Điệp Mễ Du : “Đức Mẹ
không bao giờ nói về bản thân Mẹ. Mẹ luôn chỉ đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu.”
“Hãy tha thứ. Hãy xưng thú tội lỗi. Hãy cầu nguyện với trọn con tim. Hãy cầu nguyện với trọn
con người mình. Hãy cầu nguyện với niềm yêu mến. Hãy cầu nguyện với niềm vui. Hãy cầu
nguyện nhiều hơn, Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đừng cầu nguyện bằng môi miệng.
Đừng cầu nguyện một cách máy móc. Hãy dành một thời điểm đặc biệt để cầu nguyện và vì Thiên
Chúa. Hãy bắt đầu sống đời cầu nguyện. Về phần mình, hãy nói ít mà làm nhiều. Quý vị hãy hoạt
động để có thể trở thành một dấu chỉ đức tin hữu hình.”

Thị nhân Ivan trước khi Đức Mẹ hiện ra với anh ở Laigueglia

Thị nhân kết thúc bài nói chuyện ở Nhà Thờ Chánh Tòa : “Thời buổi chúng ta đang sống là
một thời buổi có trách nhiệm lớn lao, trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho các gia đình và giới
trẻ. Chỉ khi nào gia đình khởi sự đọc kinh cầu nguyện chung với nhau và đặt Thiên Chúa trở lại ở
chỗ trên hết thì gia đình mới được chữa lành. Thưa các bạn, nguyện xin được như vậy.”
Đối với thị nhân Ivan, ngày cầu nguyện ở thủ đô Vienna đã kết thúc chuyến lữ hành trong 10
ngày với 7 cuộc hiện ra công khai tại nước Ý cộng với một cuộc hiện ra công khai ở Vienna. Vào
ngày 20-09-2012, ở thành phố Laigueglia của nước Ý, Đức Trinh Nữ Maria đã ban Sứ Điệp như
sau :
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, đặc biệt đêm nay, các con hãy cầu nguyện đi ! Các con hãy
cầu nguyện trong thời gian ân sủng này ! Nhất là các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, cầu
nguyện cho hòa bình. Mẹ cùng cầu nguyện với các con và cầu bầu cho từng người các con với Con
của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Thời gian này là thời gian để cầu nguyện đấy ! Mẹ cảm ơn các con
vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

GHI CHÚ : Tài liệu này sử dụng nội bộ trong các nhóm cầu nguyện. Tài liệu này được đăng tải hàng
tháng trên mạng điện tử của Dòng Sức Sống Chúa Kitô, địa chỉ tại :
http ://sucsongchuakito.net
(mục Lòng Sùng Kính – Trinh Vương Maria)
Xin đừng thêm bớt gì vào tập tài liệu này. Mọi đóng góp bài vở hay góp ý, xin gửi đến địa chỉ :
tinhthanmeduvn@yahoo.com. Chân thành cảm ơn.
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