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Kính thưa Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy phức tạp và khó khăn về mọi lãnh vực. Khó khăn về tài chánh,
về gia đình và nuôi dạy con cái, về nhà ở, về công việc, và đặc biệt về đại dịch Covid-19. Nhiều người lo lắng đến
mất ăn mất ngủ rồi sinh bệnh về thể xác lẫn tinh thần. Con người ngày nay không còn tin vào những tin tức thời sự
trên những phương tiện truyền thông nữa. Con người ngày càng hoang mang và lo lắng vì chẳng biết điều gì đang
thực sự xảy ra và sẽ xảy ra cho họ.
Cách đây hơn 2000 năm, các Tông đồ và các môn đệ theo Chúa cũng đầy hoang mang khi thấy người ta bắt
Chúa, đóng đinh Chúa và giết Chúa trên thập giá. Nếu Chúa Kitô đã chết và không sống lại thì chúng ta cũng sẽ bị
hoang mang và thất vọng như các Tông đồ trước khi biến cố Phục Sinh xảy ra. Nhưng Chúa đã thực sự sống lại và
sự Phục Sinh của Ngài là niềm hy vọng duy nhất để làm tan biến mọi hoang mang và thất vọng của mỗi chúng ta.
Tuy nhiên, sau khi Chúa sống lại và hiện ra nhiều lần với Maria Madalena và các Tông đồ, nhưng các Tông
đồ vẫn còn nghi ngờ việc Chúa sống lại. Mãi đến lúc Đức Mẹ qui tụ các ngài trong nhà Tiệc Ly và cầu xin Chúa
Thánh Thần ngự xuống trên các ngài. Lúc đó, các ngài mới hoàn toàn có niềm tin vào Chúa Phục Sinh và có đủ sức
mạnh để loan tin và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh một cách đầy hân hoan và phấn khởi.
Cũng như giúp các Tông đồ, Mẹ cũng sẽ giúp chúng ta đến với Chúa để giải quyết những lo lắng hoang
mang của mỗi chúng ta và chúng ta sẽ được hạnh phúc bình an. Nếu Quý Ông Bà và Quý Anh Chị vẫn còn những lo
lắng hay khó khăn về bất cứ vấn đề gì, đừng ngần ngại gửi về Dòng Sứ Giả Fatima, để Mẹ sẽ dâng tất cả những lo
lắng và khó khăn của Quý Vị lên Chúa Phục Sinh. Khi Mẹ dâng các ý nguyện của Quý Vị lên Chúa, chắc chắn Ngài
sẽ chúc lành và ban bình an cho Quý Vị.
Khi gửi những ý nguyện về Dòng Fatima để xin Mẹ dâng lên Chúa, nhiều Quý Vị muốn kèm theo những tờ
check khá hơn để giúp cho Dòng của Mẹ mới được xây dựng, nhưng không thể vì hoàn cảnh không cho phép. Xin
Quý Vị đừng nghĩ ngợi. Chúa và Mẹ nhìn tấm lòng của Quý Vị như tấm lòng của Bà Goá trong Phúc Âm mà chúc
lành cho Quý Vị và gia đình. Bất cứ bao nhiêu Quý Vị gửi về giúp cho Dòng của Mẹ, đều có giá trị và sẽ được Mẹ
ghi nhận và trả ơn cho Quý Vị.
Chúng tôi sẽ dâng các ý nguyện của Quý Vị trong hai tuần Cửu Nhật Kính Chúa Phục Sinh và Lòng Thương
Xót Chúa từ ngày 04 tháng 04 năm 2021 đến ngày 19 tháng 04 năm 2021.
Kính chúc Quý Ông Bà và Anh Chị một Đại Lễ Phục Sinh và Lễ Lòng Thương Xót Chúa tràn đầy niềm vui
và an bình.

Giuse Trần Ngọc Diệp, CMF
Lm. Sáng lập

NHỮNG CỦA LỄ ĐẦU MÙA DÂNG CHÚA
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, hai tập sinh tuyên khấn lần
đầu và một Thỉnh sinh nhập Tập viện. Đây là những hoa trái đầu tiên dâng lên Chúa trong ơn gọi làm Tu sĩ Dòng Sứ
Giả Fatima.

NGHI THỨC MẶC ÁO DÒNG

NGHI THỨC TUYÊN KHẤN

CHÚC MỪNG CÁC THẦY

TIỆC MỪNG CÁC THẦY

SỰ QUAN PHÒNG
CỦA SỨ ĐIỆP FATIMA
VỚI THẾ GIỚI HÔM
NAY
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được phục hồi
sau vụ bị ám sát ngày 13 tháng 05 năm 1981 tại
công trường Thánh Phêrô và ngài đã trở thành
một trong những nhân vật quan trọng của Fatima.
Ngay khi bị bắn, Mẹ giang tay ôm choàng lấy
ngài và lái viên đạn đi hướng khác như ngài viết
lại dưới tấm ảnh ngài đang dâng hương tạ ơn Mẹ.
Tấm ảnh Mẹ ôm choàng lấy ngài do một khách
hành hương vô tình chụp được ngay lúc ngài bị
bắn, và khi đem đi rửa hình thì mọi người đều ngỡ
ngàng tại sao lại có tâm hình này.
Và khi đưa cho ngài thì ngài biết chính Mẹ đã ôm choàng
lấy ngài khi bị ám sát và lái viên đại đi hướng khác nên ngài
không chết. Sau khi được Mẹ Fatima cứu sống, ngài đã dành thời
gian nghiên cứu sâu rộng hơn về Sứ Điệp Fatima.
Ngài nhận ra trong bí mật thứ ba nói đến một Giám Mục mặc áo
trắng, có ý nói đến một Giáo Hoàng sẽ bị giết, là chính ngài. Khi nhận ra
những gì đã đề cập đến bí mật thứ ba, ngài nói: “Sứ điệp Fatima bây giờ
trở nên quan trọng và khẩn thiết hơn năm 1917!".
Ngài thấy rõ một cuộc chiến hãi hùng đang xảy ra giữa thiện và ác, giữa cuộc sống của những ai
biết tin vào Thiên Chúa và những ai cố tình chống lại Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhận thấy cuộc chiến này sẽ đưa đến hậu quả: một nền văn minh tình thương
biết tôn trọng sự sống con người mà Thiên Chúa trao ban hoặc một cuộc chiến kịch liệt muốn tiêu diệt
những giáo lý căn bản của Chúa và Giáo Hội của Ngài, cũng như san bằng những giá trị cao cả về sự
sống nơi con người. Đức Thánh Cha đã đề cập những điều này khi ngài đến thăm Hoa Kỳ vào năm
1976, hai năm trước khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng.
Khi hiện ra lần thứ ba vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, Mẹ đã tiên báo cho ba trẻ Fatima biết về
cuộc chiến này. Mẹ cũng cho các em biết thêm: thế giới sẽ có chiến tranh, Giáo Hội sẽ bị bắt bớ, nhiều
Kitô hữu sẽ phải tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ và nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt.
Nếu tội lỗi là mầm mống gây nên chiến tranh và sự bách hại thì việc đầu tiên chúng ta cần thực
hiện là chừa bỏ tội lỗi và hãy đặt niềm tin vào Chúa cách mãnh liệt hơn. Chúa tạo dựng con người để
con người nhận biết Ngài, yêu Ngài và được sống hạnh phúc. Sống thánh thiện và hạnh phúc là mục
đích Chúa muốn dành cho con người. Thế nhưng, như Mẹ đã nói ngày 13 tháng 10 năm 1917 sau khi
Mẹ làm phép lạ mặt trời múa: “Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa của các con nữa, vì Ngài bị xúc phạm
quá nhiều rồi.”
Những tội lỗi nào của con người được xem là xúc phạm đến Thiên Chúa? Trước hết là tội phạm
thượng, trực tiếp chống lại Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần, các Thánh và những người có chức thánh.
Những xúc phạm như thế chứng tỏ con người đã ghét bỏ Thiên Chúa. Những tội này phải được chừa bỏ
và đồng thời phải thực hành sống tình yêu chân thành với Thiên Chúa và tha nhân. Ngoài ra, còn có
những tội khác nữa mà con người phải quyết tâm chừa bỏ. Đó là tội phá thai, thụ tinh nhân tạo, nghiên
cứu tế bào phôi thai, trợ tử, lạm dụng thân xác…. Nhưng thực tế, con người đã không ngừng mà vẫn tiếp
tục xúc phạm đến Thiên Chúa nhiều hơn ngay tại đất nước Hoa Kỳ.

Phải Làm Sao Cho Gia Đình Hạnh Phúc
Ai cũng muốn cho gia đình hạnh phúc. Nhưng không thể có gia đình hạnh phúc nếu mọi người trong gia
đình không nỗ lực vào việc này. Từ ông bà, cha mẹ, con cái và cháu chắt. Tất cả đều phải quan tâm mỗi ngày làm
những gì có thể đem gia đình đến gần nhau và hạnh phúc hơn.
Ngoài việc phải cầu nguyện, tham dự thánh lễ và xưng tôi thường xuyên, mọi người cần phải gắng làm
những công việc sau đây:
1) Cố gắng gặp nhau mỗi ngày: Chúng ta vẫn thường nghe xa mặt cách lòng. Dù sống trong một gia đình, nhưng
cả ngày người đi làm, kẻ đi học, nên ít có thời giờ gần nhau để chia sẻ, để hàn huyên, để lắng nghe nhau…tình
nghĩa trong gia tình chắc chắn sẽ rời rạc rồi từ từ sẻ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đây là một điều cần và đòi
hỏi sự ý thức của mọi người trong gia đình. Nếu ai cũng ý thức đây là điều cần thiết và phải cố gắng thì cũng không
phải là điều không có thể. Thí dụ mọi người phải cố gắng để có mặt trong bữa cơm tối, hay có chút thời giờ ngồi với
nhau trước khi đi ngủ… Càng gần nhau để chia sẻ, để lắng nghe, càng bớt cô đơn và cảm thấy bầu khí gia đình ấm
áp.

2) Tham gia những giờ sinh hoạt chung: Nếu có được những sinh hoạt chung với nhau như: đi bách bộ
với nhau, xem phim chung, thăm viện bảo tàng, tổ chức cắm trại, đi siêu thị …Những sinh hoạt này cũng
là cơ hội cho mọi người trong gia đình có dịp tâm sự và hiểu nhau nhiều hơn.
3) Cố gắng tham gia vào những công việc của người khác trong gia đình dù mình không thích: Thấy
chồng làm việc về mệt mỏi mở tivi xem football, dù vợ không thích nhưng nếu muốn cho người chồng vui
hơn, vợ cũng nên hy sinh một chút thời giờ để cùng ngồi xem chung với chồng. Chồng cũng thế, đi làm về
thấy vợ làm cơm tối, hy sinh một chút, hỏi xem mình có thể giúp gì cho vợ để món ăn thêm ngon miệng vì
được làm bởi tình yêu của cả hai vợ chồng. Những hy sinh nho nhỏ đó sẽ làm cho tình cảm giữa vợ chồng
thêm đậm đà. Những quan tâm và hy sinh giữa cha mẹ với con cái cũng thế. Cha Mẹ phải quan tâm và hoà
đồng với con cái bao nhiêu có thể để gần gũi con cái hơn.
4) Cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình: Không dễ dàng để cân bằng giữa công việc và cuộc
sống gia đình. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến những gì làm cho gia đình hạnh phúc thì việc chúng ta
tìm cách để cân bằng công việc và nếp sống gia đình không đến nỗi khó. Chúng ta thường nghe người ta
nói: “muốn là đã được một nửa của sự thành công”. Cha mẹ bỏ con cái từ sáng sớm đến tối mới về nhà,
điều chắc chắn tình nghĩa gia đình sẽ lỏng lẻo. Con cái khó mà nên người. Con cái cần nuôi chúng bằng
tình yêu thương hơn là bằng vật chất. Muốn có nhiều tiền, đồng thời lại muốn con cái ngoan đạo, có tình
nghĩa và đức độ là điều rất khó. Vấn đề quan trọng là phải biết nhận ra đâu là chính, đâu là phụ. Nếu cái
nào cũng coi là chính thì chắc chắn gia đình khó mà hạnh phúc. Một bà hỏi tôi: “Thưa cha, con có chuyện
này muốn hỏi cha. Vợ chồng con đến tuổi hưu rồi nhưng chúng con còn khoẻ mạnh. Chúa cho chúng con
có công việc làm riêng, tương đối nhàn và có tiền thu nhập, chỉ có điều là mất nhiều giờ. Vì vậy, mà ba
đứa con lớn của con, chúng nó đều rủ nhau ra ở riêng. Chúng nó nói: “chúng con ở nhà, ba mẹ đâu có giờ
để quan tâm chúng con. Nên chúng con ra ngoài tự lo cho mình thì hơn.” Bà nói tiếp: “Cả năm nay chúng
con phân vân không biết phải quyết định thế nào, cũng muốn có giờ đi lễ mỗi ngày, cũng muốn giữ công
việc làm ăn chưa muốn bỏ.” Tôi hỏi lại bà: “Bà nghĩ sao, ông bà đến giờ này có thực cần tiền thêm không?
Nếu đủ rồi thì kiếm tiền thêm để làm gì. Con cái bà chúng nó bỏ nhà vì ông bà thiếu trách nhiệm với
chúng nó. Chúng nó bỏ nhà tự lo cho chúng nó. Vậy thì làm tiền thêm để làm gì? Trong lúc này, bà nghĩ
việc đi lễ quan trọng hay tiếp tục làm tiền thì quan trọng hơn. Bà chưa quyết định được vì bà coi đồng tiền
cũng quan trọng như việc tham dự thánh lễ.
5) Chăm sóc bản thân: Cha mẹ không quan tâm tới con cái như trên là vô trách nhiệm và gia đình sẽ không hạnh
phúc. Nhưng cha mẹ lại dành tất cả thời gian của họ để chăm sóc mọi người khác trong gia đình mà quên đi bản
thân mình đến nỗi không còn sức và sinh bệnh thì cũng là điều không khôn ngoan. Khi không biết lo cho bản thân
mình và lúc đau bệnh, cha mẹ sẽ dễ cau có, mệt mỏi, lúc đó cũng chẳng còn sức để lo cho gia đình. Bởi thế, không
nên coi thường dành mỗi ngày ít phút cho bản thân, ăn uống cho đầy đủ, ngủ cho đủ, cần có thời giờ để nghỉ ngơi.
Khi có sức khoẻ, con người mới có nghị lực và vui tươi để lo cho người khác. Do đó, dành một chút thời giờ cho
bản thân mình không phải là ích kỷ nhưng là điều rất quan trọng trong việc góp phần vào sự hạnh phúc của gia đình.

(Còn tiếp)

