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Tháng 07 năm 2021
Kính thưa Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em thân mến,
Cách đây trên 100 năm Mẹ đã nói với ba trẻ Fatima như sau:
“Chúng con đã thấy hoả ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương phải giam cầm. Ðể cứu vớt họ, Thiên Chúa
muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễmn Mẹ. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều
linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình. Chiến tranh sẽ kết thúc: nhưng nếu loài người không ngừng xúc phạm đến Thiên
Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra trong triều Giáo hoàng của Đức Piô XI. Khi chúng con thấy một đêm tối được
chiếu sáng bởi một ánh sáng chưa từng biết, chúng con hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho các
con để biết rằng, Người sắp trừng phạt thế gian vì những tội ác của nó, bằng chiến tranh, đói kém, và những bách hại đối
với Hội Thánh và Ðức Thánh Cha. Ðể tránh điều này, Mẹ sẽ xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, và
hiệp thông đền tạ Thứ Bảy đầu tháng. Nếu lời xin của Mẹ được chấp nhận, Nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hoà bình; nếu
không, nó sẽ phổ biến những lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại cho Giáo hội. Những kẻ
lành sẽ bị giết hại; Ðức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều; nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ
sẽ toàn thắng. Ðức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, và nó sẽ được hoán cải, và một giai đoạn hoà bình sẽ được
ban cho thế giới”.
Những gì Mẹ đã nói tiên tri trên 100 năm qua đã và đang xảy ra trong Giáo Hội và thế giới. Mới đây, Đức Thánh
Cha Phanxicô cho biết hiện nay nhiều người theo Chúa bị bách hại hơn bao giờ hết. Thế giới luôn nhăm nhe chiến tranh.
Bao nhiêu những lý thuyết sai lạc đang mê hoặc giới trẻ, như sống thử trước hôn nhân, tự do ngừa thai, phá thai, và đồng
tính.
Không quyền phép trần gian nào có thể ngăn cản và phá tan được những sai lầm ngoài sự can thiệp của Đức Mẹ.
Người Mẹ mà Chúa đã dùng để cứu thế giới. Chúa muốn mọi người chúng ta phải đến với Trái Tim từ bi và thương xót của
Mẹ để Mẹ giúp chúng ta sống xa tội lỗi. Cách đơn sơ và dễ dàng để mỗi người chúng ta hợp tác vào chương trình cầu
nguyện cho quê hương thân yêu Việt Nam, cho thế giới, và cho gia đình chúng ta được bằng an hạnh phúc. Đó là chúng ta
cùng nhau đến với Trái Tim Mẹ, dâng lên Mẹ năm chục Kin Mân Côi nếu có thể, hay ít nhất một chục Kinh Mân Côi mỗi
ngày, để kết thành Tràng Kinh Mân Côi Sống dâng lên Mẹ như Bó Hoa Thiêng mừng Ngày Sinh Nhật của Mẹ, ngày 8
tháng 9 năm 2021 sắp tới.
Một chục Kinh Mân Côi mỗi ngày chỉ mất từ 2 đến 3 phút. Chúng ta thành tâm trung thành hy sinh dâng Mẹ một
chục kinh và cổ động cho bạn bè thân yêu chúng ta tham gia chiến dịch: 3 phút dành cho Mẹ mỗi ngày. Làm được như
thế Chúa rất hài lòng, Mẹ rất vui, và các Ngài sẽ ban muôn ơn cho chúng ta, cho gia đình và cho quê hương Việt Nam cũng
như thế giới. Nếu Quý Ông Bà và Anh Chị Em có những ý nguyện để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong hai Tuần Cửu Nhật,
kính Mẹ là Nữ Vương Vũ Trụ từ 13 tháng 8 năm 2021, và Tuần Cửu Nhật mừng Sinh Nhật Đức Mẹ từ ngày 30 tháng 8
năm 20212.
Kính chào Quý Vị và gia đình trong niềm vui của Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ.

Giuse Trần Ngọc Diệp, CMF
Lm. Sáng lập

ĐẠI HỘI FATIMA LẦN V,
Dịp Tĩnh Tâm và Thánh Lễ tuyên hứa của Gia Đình Sứ Giả Fatima
Vì đại dịch covid vẫn chưa hết, trong khi thứ dịch mới đã bùng phát tại Mỹ, nên Dòng Sứ Giả Fatima đã
không tổ chức Đại Hội bình thường như mọi năm. Năm nay chủ tâm vào việc tổ chức tĩnh tâm ba ngày trong Đại Hội,
giúp khoảng 100 anh chị em hiểu và sống Sứ Điệp Fatima. Trong số đó có 22 anh chị em đã tìm hiểu, học hỏi và cầu
nguyện về tôn chỉ và mục đích của Gia Đình Sứ Giả Fatima, là sống, cổ động Sứ Điệp Fatima và phục vụ người nghèo.
Các anh chị đã đến Dòng Sứ Giả Fatima từ các tiểu bang khác nhau: Texas, Oklahoma, Pennsylvania, Missouri,
Virginia, Michiga, và Florida tham dự ba ngày tĩnh tâm từ ngày 24/ 6/ 2021 đến 26/6/2021 để tận hiến cho Trái Tim
Mẹ. Đức Tổng Giám Mục Robert Carlson, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận St. Louis, cùng với Cha Giuse
Nguyễn Tất Thắng, Rôma, Cha Phêrô Lê Thanh Quang, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Mẫu Tâm Fort Smith, AR; và Trần
Ngọc Diệp, Sáng Lập Dòng Sứ Giả Fatima đã hướng dẫn giúp anh chị em dọn mình. 4 giờ chiều ngày 26/6/2021 Đức
Tổng Giám Mục Carlson đã chủ sự nghi thức Tận Hiến của 22 anh chị trong tinh thần trang nghiêm và sốt sắng.
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Kinh Mân Côi: Lời cầu nguyện đầy sức mạnh và nhiệm mầu
Kinh Mân Côi có một lịch sử lâu đời và rất phong phú. Mặc dù Kinh Mân Côi có bị coi thường và tranh cãi, nhưng một
điều mà những người đã từng cầu nguyện Kinh Mân Côi phải đồng ý với điều này: đó là Kinh Mân Côi có sức mạnh và
hậu quả phi thường. Từ việc biến những thất bại trong trận chiến thành chiến thắng, đến việc biến một tội nhân khét
tiếng thành một vị thánh. Lời cầu nguyện này của Đức Mẹ đã chứng tỏ tầm quan trọng của nó, và đã được chứng minh
bởi nhiều vị Giáo hoàng.
CUỘC CHIẾN CỦA LEPANTO:
Năm 1571, người Ottoman đang thực hiện sứ mệnh chinh phục các vùng đất của người Kitô giáo, nhưng có một
thành phố mà quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ muốn hơn bất kỳ thành phố nào khác - Thành phố Thánh của Rome. Ông mơ ước
biến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô thành một nhà thờ Hồi giáo, giống như những gì họ đã làm với Hagia
Sophia. Một trận chiến diễn ra giữa quốc vương và những Kitô hữu.
Biết được tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa, Đức Giáo Hoàng Piô V đã ra lệnh mở cửa các nhà thờ
trên khắp nước Ý và hướng dẫn các tín hữu lần hạt Mân Côi. Trên các con tàu của Đạo Quân Thánh Chiến, các linh mục
đã giải tội và dâng thánh lễ trên mỗi con thuyền vào đêm trước trận chiến, và Đức Giáo hoàng đã ban lệnh ân xá toàn
thể cho mọi thành viên của Đội Quân Thánh Chiến. Chỉ huy Don John đã trao cho mọi người vũ khí lợi hại nhất: một
chuỗi tràng hạt. Những người đàn ông đã dành phần lớn thời gian ban đêm để cầu nguyện, cùng nhau cầu nguyện trước
khi trận chiến bắt đầu.
Ngay sau khi trận chiến bắt đầu, gió đã thay đổi 180 độ. Các cánh buồm của Đạo Quân Thánh Chiến đã được
lấp đầy, trong khi quân Ottoman, đột nhiên đi ngược chiều gió, buộc phải hạ cánh buồm của họ và dùng tay chèo thuyền.
Kết quả Đạo Quân Thánh Chiến đã toàn thắng. Trong 300 chiếc tầu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá tan chỉ còn vỏn vẹn
có 13 chiếc. Hơn 30.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giết. Đây không phải là trận chiến cuối cùng xảy ra - đó là thời điểm
quan trọng đã lật ngược tình thế trong việc bảo vệ Giáo Hội ở Châu Âu. Và hơn thế nữa, ghi nhận chiến công của Đức
Mẹ, qua Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Piô đã tuyên bố một ngày mừng kính cử hành vào ngày 7 tháng 10 với tên gọi
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

HOÁN CẢI TỘI NHÂN
Kinh Mân Côi cũng là khi giới thiêng liêng biến đổi đời sống tâm linh. Bartolo Longo là con trai của một cặp
cha mẹ Công giáo giàu có và sùng đạo, cả hai đều lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Vào cuối những năm 1800, Bartolo tan vỡ
bao nhiêu mộng ước vì mất đi người mẹ thân yêu của mình, đang lúc theo học luật tại Đại học Naples. Nhờ ảnh hưởng
của những người quen, Bartolo bắt đầu tham gia vào các nghi lễ huyền bí ngoại giáo. Cuối cùng, anh ta được những
chức vụ quan trọng trong đạo thờ Satan. Sau đó anh ta tập trung vào việc phá hoại Giáo hội Công giáo và nhạo báng tất
cả những thứ thuộc về Giáo Hội. Nỗi ám ảnh của ma quỷ làm anh ta bắt đầu yếu kém sức khỏe, trầm cảm tột độ, hoang
tưởng và cuối cùng là suy sụp tinh thần. Rồi một ngày trong tuyệt vọng, anh nghe thấy giọng nói của người cha đã khuất
nói với anh: Hãy trở về với Chúa!
Một người bạn của Bartolo đã cho anh ta liên lạc với một linh mục dòng Đa Minh, người đã nghe lời thú tội của
anh ta và nhận anh ta trở lại Nhà thờ. Ngay sau đó, Bartolo trải qua một địa điểm thần bí, trong đó anh nghe thấy vị linh
mục lặp lại những lời này với anh: “Nếu anh muốn được cứu rỗi, hãy cầu nguyện và truyền bá Kinh Mân Côi.” Anh
được đánh động và đã dành cả cuộc đời mình để truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Cuối cùng anh trở thành một
tu sĩ Dòng Ba Phanxicô, lấy tên là Anh Rosario. Ngày nay, vương cung thánh đường do anh xây dựng ở Pompeii vẫn
chào đón hàng triệu khách hành hương mỗi năm đến xem nhà thờ được xây dựng bởi một người từng theo đạo satan.
Người đã cống hiến phần đời còn lại của mình để chia sẻ chân lý đức tin qua Kinh Mân Côi. Được phong chân phước
vào năm 1980, Bartolo hiện là “Chân phước Bartolo”, chứng tỏ rằng Kinh Mân Côi có thể cứu rỗi các linh hồn cũng như
chiến thắng thần dữ.
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIÁO HOÀNG.
Nhiều Giáo Hoàng đã có lòng sùng kính Kinh Mân Côi rất đặc biệt. Đức Thánh Cha Piô V, Lêô XIII và Gioan
Phaolo II đều được gọi là “Giáo hoàng của Kinh Mân Côi”. Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi đó là “lời cầu nguyện của trái
tim tôi”. Trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng Kinh
Mân Côi, “đơn giản nhưng sâu sắc… Ngài nói rằng “người ta không thể đọc Kinh Mân Côi mà không cảm thấy bị cuốn
vào một cam kết rõ ràng để thăng tiến hòa bình. Trong thời điểm này, khi bạo lực tràn vào các trường học, nhà thờ và
các nơi tập trung. Chúng ta hãy nhớ đến sức mạnh của Kinh Mân Côi, khi chúng ta khẩn cầu với con tim, sẽ có sức thay
đổi tất cả.

