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Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Dù cả thế giới vẫn bị ảnh hưởng sâu đậm vì cơn đại dịch Covid, nhưng bầu khí vui tươi hân hoan
của Ngày Mừng Kỷ Niệm Sinh Nhật Chúa đang rộn ràng trên khắp thế giới. Những bài Thánh Ca Giáng
Sinh bắt đầu được nghe trong các tiệm ăn, trong các nơi bán đồ cũng như tại các trung tâm thương mại và
giải trí. Những đồ liên quan đến Giáng Sinh được trưng bày khắp nơi.
Trong niềm hân hoan đó, chúng tôi nhớ tới Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em là những người đã và
đang cộng tác với chúng tôi trong việc truyền bá Sứ Điệp Fatima và phục vụ anh chị em nghèo đói bên quê
nhà cũng như tại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn cầu nguyện cho Ông Bà, Anh Chị cũng như gia đình, đặc biệt
trong hai tuần cửu nhật Mừng Sinh Nhật Chúa, tại Hội Dòng chúng tôi và tại Bethlehem nơi Chúa đã giáng
sinh cách đây hơn 2,000 năm. Xin Mẹ Fatima cầu cùng Chúa Hài Đồng.
Chúng tôi cũng muốn cầu nguyện đặc biệt cho những ân nhân của Quý Ông Bà và Anh Chị Em, nên
xin vui lòng gửi cho chúng tôi các ý nguyện và các tên của những ân nhân của gia đình, để chúng tôi đặt các
ý nguyện và danh sách ân nhân của gia đình trước bàn thờ dâng lễ tại Hội Dòng chúng tôi và tại Bethlehem.
Đang khi chúng ta tương đối có điều kiên sửa soạn cho Ngày Sinh Nhật Chúa, thì bên quê nhà hàng
triệu người vẫn sống trong hồi hộp và hoang mang, không hiểu tương lai sẽ đi về đâu. Họ vẫn không đủ ăn,
không việc làm. Cơn bão Covid 19 vẫn đang đe dọa từng giờ tại nhiều nơi. Trong những tháng qua, nhờ sự
quan tâm và quảng đại ủng hộ tài chánh của nhiều người như Quý Ông Bà và Anh Chị Em, anh em chúng
tôi tại Việt Nam đã có cơ hội phân phát đồ ăn cho hàng trăm ngàn người đói khổ. Sự hy sinh của Quý Vị
chắc chắn sẽ được Chúa và Mẹ Ngài trả ơn như chính Chúa đã nói: “Xưa Ta đói các người đã cho ăn; Ta
khát các ngươi đã cho uống…mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt. 25:31-46).
Chúng tôi biết vì dịch Covid 19 ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chánh của chúng ta tại Hoa Kỳ.
Tuy thế, so với anh chị em chúng ta tại quê nhà, chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều. Hy sinh $20, $50
cho người nghèo với chúng ta có lẽ không đến nỗi khó khăn. Nhưng $20, $50 bên quê nhà giúp cho rất nhiều
người. Các bệnh nhân mắc Covid thoát chết, bây giờ vẫn yếu mệt, cần bổ sức, cần thuốc uống. Họ lại đến
cầu cứu anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng không có khả năng để đáp ứng nhu cầu cơ bản và cấp thiết này,
nên chúng tôi lại kêu gọi đến lòng hảo tâm của Quý Vị và gia đình.
Bớt một chút chi tiêu trong Mùa Noen này dành cho người đang đói khổ bên quê nhà chắc chắn sẽ
làm cho Chúa Hài Đồng và Mẹ của Ngài rất vui và cũng là dịp để các Ngài ban bình an lại cho Quý Vị và
gia đình. Dù chích Vaccine lần hai hay lần ba, không phải là bảo đảm cho chúng ta khỏi mắc loại dịch Covid
19 mới. Chỉ có một loại thuốc bảo đảm nhất ngăn ngừa được mọi thứ dịch nguy hiểm hiện tại, đó là biết phó
thác cho Mẹ Fatima như Mẹ đã nói với ba trẻ vào năm 1917. “Trái Tim Mẹ sẽ là nơi nương náu của chúng
con”.
Thân ái chào Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em, xin cầu chúc Quý Vị Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
an vui thánh thiện trong tình yêu của Chúa Hài Đồng và Mẹ Ngài.

Giuse Trần Ngọc Diệp, CMF
Lm. Sáng Lập Dòng
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TRÁI TIM MẸ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO THÁNH THIỆN
Khi hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, có Thánh Giuse bồng ẵm Chúa Hài
Nhi Giêsu cùng với Mẹ Ngài hiện ra chúc lành cho thế giới, đặc biệt cho các gia đình. Chị Lucia cho biết,
hiện nay rất nhiều gia đình đã không sống theo gia đình mà Chúa đã thiết lập, nên Thánh Gia đã hiện ra
trong ngày 13 tháng 10 để các gia đình trên thế giới noi gương.
Thánh Gia là mẫu gương gia đình thánh thiện.
Thánh Gia là gia đình duy nhất có địa vị cao cả không một gia đình nào có thể sánh bằng. Ấy vậy mà chưa
một gia đình nào trên trần gian này gặp nhiều khó khăn và khổ đau cho bằng Thánh Gia. Không gia đình
nào trong cả nhân loại khó nghèo như Thánh Gia. Không có gia đình nào từ xưa đến nay bị khinh chê và
chịu xỉ nhục trước mặt người đời cho bằng Thánh Gia. Chưa một gia đình nào khi vừa sinh con ra đời đã bị
lùng bắt và giết chết như Con Mẹ. Vậy mà chưa một ai thấy được các Ngài thở than phàn nàn, trách móc
Chúa Cha, đổ lỗi cho nhau, lên án nhau, nhưng các Ngài luôn chấp nhận tuân theo mọi sự theo Ý Chúa Cha,
và hoàn toàn sống cho Ngài, nên cả gia đình Thánh Gia đều là những Vị Rất Thánh.
Trái Tim Mẹ là Trường đào tạo thánh thiện:
Trước khi tắt thở chết khổ nhục trên Thánh Giá, Chúa đã trao cả nhân loại cho Mẹ Ngài, đặc biệt các tông
đồ khi Ngài nói với Gioan: “Đây là Mẹ Con.” (Gn. 19:27). Các Tông Đồ đã được Mẹ huấn luyện trở nên
Thánh để xây dựng Giáo Hội. Không vị thánh nào không tốt nghiệp trong Trường Thánh Mẫu Maria. Những
vị thánh nổi trội và rất đặc biệt trong trường Thánh Mẫu Maria:
Thánh Pio Năm Dấu (1887-1968): Ngài có lòng yêu mến Kinh Mân Côi theo lời khuyên của Mẹ Fatima.
Mỗi ngày ngài lần 40 đến 50 chuỗi mân Côi, nghĩa là 2,000 kinh Mân Côi mỗi ngày. Ngài nói Kinh Mân
Côi là vũ khí chống kẻ thù. Trước khi qua đời, di sản ngài để lại cho các con cái thiêng liêng không gì khác
hơn là Chuỗi Mân Côi. Ngài được phong hiển thánh vào năm 2002.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II (1920-2005): Đức Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ ngay từ
khi mất mẹ lúc 9 tuổi. Sau này ngài đã chọn khẩu hiệu là: “Totus Tuus – Mọi sự của con là của Mẹ”. Ngài
có lòng yêu mến cách riêng Mẹ Fatima, nên Mẹ đã cứu sống ngài khi bị ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm
1981 tại công trường Thánh Phêrô, ngài cảm nhận rõ ràng Mẹ Fatima đã cứu sống ngài. Viên đạn do tay
súng được tuyển chọn của Hồi Giáo quá khích đã đi lệch hướng, dù chỉ đứng gần ngài có 3 mét. Một năm
sau ngài đem viên đạn gắn vào triều thiên Mẹ Fatima để cám ơn Mẹ. Ngài đã nhiều lần tận hiến cuộc đời
ngài cho Trái Tim Me, tận hiến toàn thể Giáo Hội và thế giới cho Mẹ tại Fatima. Ngài được phong thánh
vào năm 2014.
Thánh Têrêsa Caculta (1910-1997): Hưởng ứng Đức Mẹ dạy tại Fatima, Mẹ Têrêsa "Là một tông đồ vĩ
đại của sự cầu nguyện Kinh Mân Côi. Mẹ Têrêsa thường lần hạt cả khi Mẹ đi đây đi đó. "Năm 1979, Mẹ
được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Khi đi lãnh giải thưởng mà trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi!
Tại Fatima, Bồ đào nha, Mẹ Têrêsa đã được tặng một tượng Đức Mẹ rất đẹp, Mẹ đem tượng này đi nhiều
nhà thuộc Dòng tại Ấn độ, để người ta đến cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Mẹ đã được ông Bộ trưởng ngành xe
lửa cấp cho một thẻ đi xe lửa miễn phí. Mẹ Têrêsa đã kể chuyện này cho một người bạn: Một lần đi xe lửa,
tôi mang tượng Đức Mẹ đi bên cạnh tôi. Người xét vé hỏi vé tôi, tôi trình ra thẻ miễn phí. Ông ta nói: không
thấy nói miễn phí cho gói hàng cồng kềnh này, nên bà phải trả tiền cho bọc tượng bà mang theo, nó cũng
chiếm một chỗ. Tôi trả lời:- Tượng này là bạn đồng hành cùng đi với tôi.- Nhưng tượng không biết nói.Tôi nói với bà và bà nghe tôi nói. Đôi khi bà nói với tôi, nên tôi không trả tiền.- Bà phải trả.- Làm sao tôi
trả, tôi không có tiền. Khi tôi đi xe lửa tôi không đem tiền theo, tôi có vé miễn phí của ông Bộ trưởng cấp
cho mà.- Thôi được. Nói rồi ông soát vé đi chỗ khác. Đức Mẹ thường có đường lối của Người. Mẹ Têresa
nói:” Tất cả chúng ta phải nên thánh trong thế giới này. Việc nên Thánh không phải là món xa xỉ chỉ dành
cho một số ít người. Đó là bổn phận của bạn và của tôi. Vậy ta hãy nên thánh để tôn vinh Thiên Chúa. Mẹ
được phong thánh vào năm 2016.

