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Giêsu Người Con Hiếu Thảo
Maria Đồng Trinh, Người Hiền Mẫu

POPE’S INTENTIONS

by Trợ Tá Giuse Trần Sơn - Trưởng Ban Trợ Tá
Các trưởng thương mến,
Chú rất lúng túng khi được mời chia sẻ về đề tài này vì
thật sự nó quá lớn lao. Dù vậy, trong tầm tình hân hoan
và vui mừng, chú xin chia sẻ với sự hiểu biết giới hạn, và
những hạn từ thiếu thốn khôn khan.
Giêsu Người con hiếu kính. Khi còn tuổi thơ ấu lúc 12
tuổi, như bản tính thiêng liêng muốn vượt qua bản tính
loài người, Người ở trong đền thờ với các thầy tiến sĩ liên
tục ba ngày. Mẹ Người đã lo lắng và tìm kiếm Người, và
khi tìm thấy Người, Mẹ đã quở trách và từ đó “Người
vâng phục hai ông bà”. Lk 1:51. Có lẽ từ đấy, bảng tính
thiêng liêng của Người chỉ tỏ ra trong gia đình Mẹ. Rồi khi lớn lên, trong tiệc cưới Cana,
dù việc hết rượu không liên quan tới Người. Nhưng vì lời Mẹ mà Chúa đã làm theo. Vì
đức vâng lời, vì lòng hiếu kính, chương trình của Người cũng phải thay đổi. Như Người
cũng đã nhắc lại lời Môsê: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ” và “kẻ nào chúc dữ cha mẹ
thì phải chết”. Mark 7:10.
Giêsu Người Con thảo mến. Nhìn về hình ảnh Giêsu ngồi bên Mẹ trong tiệc cưới Cana
thật tuyệt vời. Người Mẹ nào lại không vui, và hãnh diện khi ra đường có con mình
bên cạnh. Ngược lại trong khung cảnh trên núi Sọ, bị treo trên thập giá đau đớn,
Người nhìn xuống, dưới chân Người có Mẹ. Lòng đau như cắt khi sắp lìa Mẹ, Giêsu
không thể tiếp tục phụng dưỡng bên Mẹ. Lòng thảo mến với những hơi thở còn lại,
Người đã gởi gấm Mẹ cho Thánh Gioan tông đồ. "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi
Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Jn 19:25-27. Từ đó thánh Gioan tông đồ
về sống với Mẹ, để lòng Mẹ bớt đau khổ. Và còn hơn thế nữa, mặc dù Người đã về
Trời, qua Giáo Hội, Mẹ đã được chúc tụng và long trọng tuyên tín “Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa”. Lòng hiếu thảo của Người được thực hiện dưới đất cũng như trên Trời. Giêsu
luôn muốn Mẹ ở bên Người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Người Con hiếu thảo. Xin tiếp tục hướng dẫn con biết tôn
sùng Mẫu Tâm, và năng lần hạt mân côi. Xin dậy con biết từ bỏ những suy nghĩ riêng
tư, biết hy sinh những chương trình cá nhân, để chúng con tuân phục nghe theo lời
mẹ cha. Xin cho những việc làm chúng con đều có Mẹ, và đẹp ý Mẹ như người con
hiếu thảo biết nghe “theo tiếng giáo hội và quê hương kêu mời”. Để rồi con cũng được
gọi: con là người con hiếu thảo. Amen.
Mẹ hiểu biết. Sau khi được Sứ Thần truyền tin, Mẹ vội vã lên đường thăm bà Elisabet.

We pray that the Church in Africa,
through the commitment of its
members, may be the seed of unity
among her peoples and a sign of hope
for this continent.
Cầu xin cho Giáo Hội tại Phi Châu, qua sự
dấn thân của các thànhviên, trở nên men
hiệp nhất giữa các dân tộc và dấu chỉ
niềm hy vọng cho lục địa này.

Và qua lời kinh tuyệt hảo Ngợi Khen, magnificat, “Chúa độ trì Israel… như đã hứa cùng
cha ông chúng ta, vì Ngài nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho
con cháu đến muôn đời”. Lk 1:46-55. Dường như từng câu đều phát xuất từ Kinh
Thánh, nên Mẹ là người rất hiểu biết về Kinh Thánh mặc dù Mẹ còn rất trẻ. Mẹ nào
con nấy. Chúa Giêsu mới mười hai tuổi mà đã thao thao bất tuyệt trong đền Thánh
với các thầy tiến sĩ (Lk 2:46). Một lần nữa trong câu truyện tiệc cưới Cana. Mẹ nói với
gia nhân: “Người bảo gì các anh hãy cứ làm theo”. John 2:1-11. Mẹ đã nói được câu
này thì có lẽ khi Giêsu còn sống chung với Mẹ, Mẹ đã nhận được bao nhiêu phép lạ,
quyền năng của Người. Mẹ rất hiểu biết về Giêsu con Mẹ.

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh
Trưởng Cấp I Đamas 22
Location: Holy Cross Camp
108 Cape Street
Goshen, MA 01032
Time: 1 pm May 30th - 2 pm June 2nd
Fees:

Mẹ bao đồng. Cũng trong tiệc cưới Cana, Mẹ nói với Chúa Giêsu “Họ hết rượu rồi.”
Chúa Giêsu trả lời “…có can gì đến bà và với tôi”. Dù khả năng Mẹ không làm được,
Mẹ cũng kéo người khác vào. Thật đúng Mẹ là mẹ của chuyện bao đồng! Nhờ thế mà
phép lạ tiệc cưới Cana mang những ý nghĩa rất thâm sâu theo giáo hội. có thể nói phép
lạ Cana là mẹ của các phép lạ. Cho nên Mẹ là người rất năng động, và nhạy cảm, hay
quan tâm tới mọi người. Mẹ không lo lắng, sợ sệt khi nghe những lời khó chịu. Hơn
thế nữa, mặc dù Mẹ đã về trời, Mẹ vẫn còn hiện ra khắp mọi nơi với con cái để nhắn
nhủ, và ủi an. Lòng nhân hậu và từ bi Mẹ làm sao con diễn tả hết được.

•

Mẹ đầy ân sủng. Trở lại lời kinh Ngợi Khen Magnificat, Mẹ đã ví mình như là một “nữ
tỳ hẹn mọn” nhưng “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Nghe thật khó hiểu
dường như hai câu này mâu thuẫn với nhau. Nhưng không. Mẹ rất khiêm nhượng khi
thấy mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Với lời ngợi khen phát xuất từ Linh Hồn Mẹ,
từ Thần Trí Mẹ tựa như Mẹ đang sống trên Thiên Đàng, đang nếm được hạnh phúc
hào quang Thiên Chúa. Và còn tuyệt vời hơn thế nữa, Giêsu hài nhi trong bụng Mẹ. Mẹ
là Mẹ Thiên Chúa. Tựa như Mẹ đã nhận ra một viễn tượng tương lai của mình không
những trên trần thế mà con mãi mãi trên Thiên Đường. Mẹ thật diễm phúc.

Địa Điểm: Holy Cross Camp
108 Cape Street
Goshen, MA 01032

Mẹ dũng cảm. Trên con đường lên núi Sọ, người ta đã nhục mạ Giêsu như là kẻ điên
khùng, phá rối trật tự an ninh trong xã hội. Vì “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục
dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua”. Chắc hẳn Mẹ
cũng phải nghe những lời mỉa mai, bàn ra tán vào. Cảnh tượng trên núi Sọ thật thương
tâm, những đau xót khi phải chứng kiến Con mình trên thập giá. Chung quanh thật
hãi hùng, thế giới bị tối tăm mù mịt và tựa như đang xụp đổ, “màn trong đền thờ xé
ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra”, Mẹ vẫn ngồi đây ôm con
vào lòng dưới chân thập giá. Nước mắt Mẹ đã dùng để lau những thương tích người
Con yêu dấu. Lòng Mẹ tan tác như “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”.

•

Lạy mẹ Maria đồng trinh hiền mẫu. Xin cho con tiếp tục dũng cảm noi gương Mẹ,
hằng kiên nhẫn học hỏi Lời Chúa. Để con nhận ra được niềm vui đích thực, lòng tràn
đầy thương xót của một người Cha. Qua Tin Mừng, con mạnh dạng cùng hiệp nhất với
giáo hội, với cộng đoàn mở miệng lưỡi hát lên lời khợi khen Chúa trong bàn Tiệc Thánh,
hằng tạ ơn Người với những hồng ân nối tiêp hồng ân. Người là nguồn sống thúc dục
con, hăng hái “biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp.” Dù
đường thập giá con theo có trăm ngàn đau thương, khó nhọc, như Mẹ luôn mãi ở bên
Người, cho con luôn tin tưởng và hy vọng vào Người. Để rồi đến ngày quang lâm, con
cũng được diễm phúc, tiếp tục cùng với Mẹ, các Thánh và Thiên Thần tung hô lời ngợi
khen:
“Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.” Amen.

•

$85.00 per person paid before April
30th, 2019
$100.00 per person paid on and
after April 30th, 2019

Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá
Samaritanô 67

Thời Gian: Bắt đầu từ 9 giờ sáng May
31st - 2 giờ chiều June 2nd
Lệ Phí Sa Mạc:
•

$75.00 mỗi người đóng trước ngày
7 tháng 5 năm 2019
$90.00 mỗi người đóng sau ngày 7
tháng 5 năm 2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN HỪNG
ĐÔNG IX
We hope to see you all there! Our theme
for 2019 Đại Hội Liên Đoàn HỪNG ĐÔNG
IX is:
“Let everything that has breath praise
the Lord” Psalm 150:6
Date: 2PM July 12th – 1PM July 14th
Location: Pachaug State Forest
Route 49, Voluntown, CT
Registration:
• $35 per person if registered before
June 17th
• $50 per person if registered after
June 17th
The last day to register is June 20th,
2019

