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Kính thưa Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em thân mến,
Qua tin tức hàng ngày, nhiều quốc gia vẫn đang nhăm nhe chiến tranh gây chết chóc cho bao nhiêu dân lành vô
tội. Tại Hoa Kỳ, nay có tin nổ súng trong trường học gây thiệt mạng cho các học sinh còn non trẻ, mai có tin người vác
súng vô siêu thị bắn chết các khách hàng mua đồ. Ngay tại thành phố St. Louis tiểu bang Missouri, mấy tuần qua hầu như
ngày nào cũng có những vụ bắn chết người trên xa lộ, cũng như trong các đường phố.
Ngoài những tin tức liên quan đến tình hình chính trị cũng như xã hội, nhiều nhà thần học Hoa kỳ đang lo âu về
những chia rẽ trong Giáo Hội, nhất là Giáo hội Công giáo Đức đang muốn thay đổi những truyền thống tốt lành của Giáo
hội đã có từ ban đầu, như vấn đề độc thân của Linh mực, vấn để truyền chức cho nữ giới, vấn để quyền bính trong Giáo
Hội.
Nhìn trở lại những lần Mẹ hiện ra tại Fatima bắt đầu từ 13 tháng 5 năm 1917, khi thế giới khởi sự chiến tranh thứ
I rồi thứ II, Mẹ kêu gọi: "Hãy lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày để cầu xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến
tranh."
Thấy được lời Mẹ Fatima nhắn nhủ trên cần phải được quan tâm nên Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II viết
trong Tông Huấn Kinh Mân Côi, ban hành tháng 10 năm 2002 như sau: “Một số hoàn cảnh lịch sử cũng khiến cho việc
phục hồi Kinh Mân Côi nên hợp thời. Trước tiên, nhu cầu nài xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Kinh Mân Côi đã
được các vị tiền nhiệm của tôi và chính tôi nhiều lần đề nghị như một lời kinh cầu cho hoà bình. Vào lúc khởi đầu
một ngàn năm mới với biến cố tấn công gây kinh hãi ngày 11.9.2001, chứng kiến mỗi ngày tại nhiều miền trên thế
giới những cảnh đổ máu và bạo lực, khám phá lại Kinh Mân Côi có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng mầu
nhiệm Đức Kitô là Đấng Bình An của chúng ta, bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành một, và phá đổ bức tường ngăn
cách là sự thù ghét (Ep 2,14).
Theo Thánh Giáo Hoàng, cần phải làm sống lại Kinh Mân Côi tại các gia đình Kitô hữu trong hoàn cảnh xã hội
hiện tại sẽ là một trợ giúp hữu hiệu chống lại những cơn khủng hoảng đang ảnh hưởng đặc biệt vào gia đình nhất là con
cái của chúng ta. Ngài chia sẻ kinh nghiệm của ngài trong Tông Huấn Kinh Mân Côi như sau: “Biết bao nhiêu ơn lành
tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này từ Đức Thánh Trinh Nữ qua Kinh Mân Côi: Linh Hồn tôi ngợi
khen Chúa! Tôi muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của Người, dưới sự che chở
của ngài, tôi đã đặt công việc phục vụ Giáo Hoàng của tôi: Totus Tuus, tất cả của con là của Mẹ!”

Noi gương vị thánh đặc biệt của Fatima và của Kinh Mân Côi, chúng ta cùng hiệp thông thành một Tràng Hoa
Mân Côi Sống cùng Mẹ dâng lên Chúa mỗi ngày dâng 10, 50, 150 hay 200 Kinh Mân Côi như những lời cảm tạ, thống
hối và cầu xin.
Kính chào Quý Vị và gia đình trong niềm vui của Tháng Hoa Mẹ với muôn vàn ơn phúc qua Chuỗi Mân Côi.

Giuse Trần Ngọc Diệp, CMF
Lm. Sáng lập

7 CÁCH ĐỔI MỚI KINH MÂN CÔI CỦA ĐGH GIOAN PHAOLO II
1. Ngài làm KMC sống động và mới mẻ
Nhờ say mê cầu nguyện Kinh Mân Côi (KMC) mỗi ngày, ĐTC đã được
Mẹ hướng dẫn ngài làm KMC trở thành mới mẻ và hấp dẫn. KMC giúp ngài làm
những sự việc vĩ đại trong Giáo Hội. Ngài không chỉ nói với giói trẻ: "Hãy trở lại
với Giáo Hội". Ngài tổ chức Đại Hội giới trẻ thế giới để họ có cơ hội cầu nguyện
KMC, và từ đó Mẹ dẫn họ đến với Thánh Thể và Thánh lễ. Ngài không chỉ nói:
"Hãy cố trung thành với Giáo huấn của Giáo Hội, ngài ban hành thành sách Giáo
lý Công Giáo. Ngài không chỉ kêu gọi giáo dân trở về với Chúa, ngài còn triệu tập
năm Thánh 2000. Ngài không chỉ khuyên giáo dân lần chuỗi, ngài còn thêm 5
Mầu Nhiệm Sự Sáng vào chuỗi Mân Côi và mở Năm Thánh về KMC cho toàn thể
Giáo Hội cầu nguyện và học hỏi về KMC.
2. Ngài nối kết KMC với những vấn đề lớn đang chi phối cuộc sống con người
Khi hai tòa nhà chọc trời bị tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 gây hoang mang cho toàn thế giới và cách
riêng cho người dân Hoa Kỳ. Ngài khuyên các tín hữu cầu nguyện KMC để xin cho hòa bình thế giới thoát khỏi
cảnh khủng bố đang đe doạ khắp nơi. Nhiều gía đình nhờ thế biết cầu nguyện KMC và được Chúa Mẹ chúc lành và
bạn muôn ơn phúc.

3. Ngài làm KMC trở thành lời cầu nguyện đơn sơ và dễ dàng hơn
Muốn làm cho con cái cũng như những người cha cảm thấy dễ dàng đọc Kinh Mân Côi chung với gia đình,
ngài đề nghi, đôi khi có thể thay Kinh Tin Kính bằng lời kinh Thánh Vịnh 70 rất đơn giản: “Lạy Chúa Trời xin tới
giúp con.”
4. Ngài có phương pháp đi sâu vào việc cảm nghiệm về KMC
Thánh Giáo Hoàng không chỉ giúp cách cầu nguyện Kinh Mân Côi đỡ mất nhiều thời gian nhưng còn giúp
cho người đọc cảm nghiệm được các mầu nhiệm Kinh Mân Côi đi sâu vào trong cuộc sống của mỗi người. Ngài còn
đề nghị khi đọc kinh nên kèm theo những lời Thánh Kinh liên quan đến mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi để giúp
người đọc đi sâu vào những biến cố cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Ngài. Biết dùng những nghệ thuật thánh cũng
là làm cho việc cầu nguyện Kinh Mân Côi trở nên sống động hơn. Chẳng hạn như Mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui, Mẹ
đi viếng Bà Thánh Isave, có thể dùng một vài hình ảnh Mẹ lên đường đi viếng như thế nào, kèm theo một vài tư
tưởng suy niệm hướng dẫn.
5. Ngài cổ động nên thánh qua Chuỗi Mân Côi
Ngài là vị thánh trổi vượt nhất về lòng sùng kính Kinh Mân Côi trong thời đại của chúng ta. Ngài cũng làm
cho nhiều người cũng lưu tâm đến nhũng vị Thánh trổi vượt về Kinh Mân Côi, khi ngài phong thánh cho cha Pio
Năm Dấu, người gọi Kinh Mân Côi là một “Khí Giới”. Ngài phong chân phước cho Bartolo Longgo, người đã sống
sót qua nhưng hiểm nguy nhờ Chuỗi Mân Côi. Ngài thường xuyên nhắc đến Thánh Louis Montford, tác giả của
“Những Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi”. Rồi chính ngài phong chân phước cho hai trẻ Fatima: Phanxico và Jaxinta
Marto,
6. Ngài liên kết Sứ Điêp Fatima với tương lai của Giáo Hội
Ngài là vị đại Thánh của Mẹ Fatima. Ngài xác tín cuộc sống của ngài gắn liền với Mẹ Fatima, đặc biệt khi
Mẹ cứu ngài thoát chết khi bị ám sát vào ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sứ Điệp
Fatima, lời mời gọi cải thiện, cầu nguyện kinh Mân Côi hằng ngày, và tôn sùng Mẫu Tâm phải được cố động và
thực hiện từ thế hệ này tới thệ hệ khác, và phải luôn luôn làm cho Kinh Mân Côi trở thành mới mẻ.
7. Ngài cố động KMC bằng chính việc ngài cầu nguyện
Trước khi trở thành Giáo Hoàng, Đức Phanxico đã chia sẻ cảm nghiệm của ngài về gương sáng của Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong việc cầu nguyện bằng KMC của ngài như sau: “Vào một buổi chiều khi tôi tham
dự lần chuỗi do Đức Gioan Phaolo II hướng dẫn, ngài quỳ trước mặt mọi người. Gương sáng đó đã đánh động Đức
Phanxico, khiến ngài từ đó ngày nào ngài cũng noi gương Thánh Gioan Phaolo II qua việc lần 150 Kinh Mân Côi
mỗi ngày.

Phải Làm Sao Cho Gia Đình Hạnh Phúc?
(Tiếp theo lần trước)

6. Quan tâm tới mọi người trong gia đình:
Hãy cố gắng bộc lộ sự quan tâm chân thành tới mọi người trong gia đình. Không nên để tình cảm của bạn
quá khô khan, dấu kín trong lòng. Nếu chúng ta thực sự quan tâm tới mọi người, bạn hãy nói cho họ biết bạn rất quan
tâm tới họ, không phải chỉ qua lời nói, nhưng phải biểu lộ cụ thể bằng việc làm. Thí dụ bạn nói với vợ rằng: “anh rất
yêu em”, nhưng người vợ chưa có thể tin được điều bạn nói cho tới khi họ thấy bạn có những việc làm cụ thể như
giúp họ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, nhớ tới những ngày kỷ niệm của họ hay gia đình họ. Nói quan tâm mà không có
việc làm cụ thể người ta không bao giờ tin mình quan tâm tới họ. Khi quan tâm thì cần quan tâm đến sức khoẻ của
họ, những nhu cầu họ cần và những gì họ mong muốn.

7. Đôi khi cần gây ngạc nhiên cho những người trong gia đình.
Bạn có thể làm điều này một cách có tâm và chú ý đến từng chi tiết nhỏ để giúp đỡ họ mà không cần họ hỏi
hay nhờ vả mình. Thí dụ, bạn thấy vợ đi làm vất vả, bạn có thể hy sinh thay vợ nấu một bữa cơm với những món ăn
vợ và mọi người trong gia đình thích. Chắc chắn, khi vợ và mọi người trong gia đình đi làm hay đi học về sẽ rất vui,
ngỡ ngàng và đầy ngạc nhiên về việc làm của bạn. Những việc làm gây ngạc nhiên như thế sẽ để lại những ấn tượng
tốt trong họ. Sự biểu lộ quan tâm và giúp nhau ấy là những yếu không nhỏ để xây dựng hạnh phúc gia đình.
8. Biết thông cảm cho nhau.
Biết cảm thông là điều rất quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong gia đình mỗi người mỗi
tính, mỗi ý thích riêng biệt, không ai giống ai. Muốn có sự êm ấm trong gia đình người nọ phải thông cảm với người
kia. Việc quan trọng vốn là gương sống của cha mẹ phải có trước. Nếu con cái nhìn thấy cha cảm thông cho những
hoàn cảnh và tính tình của mẹ, không dễ la mắng, hờn giận, nóng nả; ngược lại, mẹ cũng phải làm sao cho con cái
thấy mình biết thông cảm với chồng, không ganh tị, ghen tương vô cớ. Muốn có sự thông cảm giữa mọi người trong
gia đình, điều cần là khi trao đổi ý kiến của mình với mọi người trong gia đình thì đòi người nói phải nói rỏ ràng và
chính xác ý mình muốn nói, đồng thời người đón nhận cũng phải hiểu cho rõ và chính xác ý của người muốn nói và
muốn đề nghị với mình. Người nói cần kiểm chứng xem người nghe có hiểu điều mình nói không. Người nghe cũng
phải hỏi lại người nói xem điều mình nghe có rõ ràng và chính xác như mình đã nghe hay không.
9. Nghệ thuật lắng nghe.
Muốn cảm thông với mọi người trong gia đình thì đòi buộc mọi người phải biết lắng nghe nhau. Lắng nghe
không phải dễ. Nhiều chuyện làm xáo trộn trong gia đình cũng do việc không biết lắng nghe nhau cho rõ ràng. Thí
dụ, hai vợ chồng cùng đi làm về nhà đều cảm thấy mệt mỏi. Vợ phải vội vàng nấu ăn vì có khách sắp đến thăm nhà.
Vợ cần nhờ chồng đi chợ mua giúp ít rau. Ông chồng nghe thế là vội vàng đi chợ, đến nơi nhìn bao nhiêu thứ rau
khác nhau, chẳng biết mua rau gì. Lấy đại hai ba loại rau về cho vợ hy vọng không được thứ nọ thì cũng được thứ
kia. Đem về nhà vợ nhìn đám rau chồng mua thì nóng mặt vì đang vội vàng nấu nướng cho kịp khách đến. Đang mệt
lại thấy chồng không làm đúng ý, nên không giữ được cơn nóng giận và tặng chồng một câu: “Đúng là thứ đàn ông
chỉ biết hầu”. Đang khó chịu sẵn nên chồng cũng phát điên vì câu nói trong cơn nóng giận của vợ, cũng trả đũa: “lần
sau đừng bao giờ nói tôi đi chợ nữa nghe chưa, thứ đàn bà lắm lời”. Chiến tranh xảy ra giữa vợ chồng cũng chỉ vì lỗi
cả hai không biết nghe nhau. Vợ không nói rõ mua rau gì. Chồng không hiểu lại không chịu hỏi lại cho rõ mà chỉ
đoán mò.
Lắng nghe để hiểu người nói cho rõ không phải chỉ bằng hai tai mà bằng cả con người, bằng đôi mắt, bằng
trí óc và cả con tim để nghe người đang nói với mình mới có thể hiểu họ đang muốn nói gì và muốn gì. Vừa xem tivi,
vừa nghe điện thoại hay đọc báo, làm sao có thể nghe cho rõ người đang nói với mình nói gì và muốn gì.
Một người trong gia đình bị đau, hay có điều gì đó đang buồn phiền, nếu ai trong gia đình cũng biết quan
tâm, biết lắng nghe không phải qua tiếng họ nói, mà cử chỉ, thái độ của họ, mình có thể đoán được họ đang bị bệnh
hay có điều gi đó đang cần mọi người quan tâm lắng nghe và giúp đỡ. Dù chưa làm được gì nhưng những thái độ như
thế cũng làm cho người đang có vấn đề cảm thấy được an ủi và hài lòng.

(Còn tiếp)
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Chuẩn bị cho Đại Hội Fatima lần VI năm 2022

Đại dịch Covid 19 không thể nấu ăn cho người nghèo
nhưng vẫn thường xuyên cố gắng cung cấp đồ ăn cho họ

Thầy Michael Tuấn trong ngày tuyên khấn lần đầu, ngày 25 tháng 03 năm 2021

