CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI FATIMA IV
(trực tiếp và trực tuyến từ 25 - 28/06/2020)

Tôi nghe nói đến Dòng Sứ Giả Fatima và Đại Hội Fatima hằng năm, nhưng
tôi chưa bao giờ có dịp ghé thăm Nhà Dòng này. Năm nay tôi dự tính đi thì lại
nghe Nhà Dòng huỷ bỏ Đại Hội vì đại dịch corona. Nhưng rồi bỗng nhiên mấy
người quen lại gọi rủ tôi đi dự Đại Hội ở Dòng Fatima. Tôi hỏi Nhà Dòng có tổ
chức không mà đi? Họ nói Nhà Dòng mới quyết định tổ chức theo chương trình
mới, Đại Hội Trực tuyến và trực tiếp có giới hạn, đã có chương trình đưa lên
website của Nhà Dòng mở ra mà xem. Tôi nghe vẫn hoang mang chưa hẳn tin
và hỏi lại, tại sao lại trực tiếp và trực tuyến? Họ cắt nghĩa cho tôi, trực tiếp là
chúng mình đến đó xem trực tiếp những gì Nhà Dòng tổ chức, còn trực tuyến là
mình chỉ ở nhà xem qua điện thoại, Ipad, Laptop...tham dự thôi.
Thế là tôi vội vàng mở website của Nhà Dòng Fatima lên đọc thì thấy quả
thực thư thế. Vậy là tôi quyết định liên lạc và đi với họ. Phần tôi muốn đi cho
biết, phần vì gia đình tôi đang có vấn đề muốn cầu xin Đức Mẹ. Vì đang rảnh rỗi
nên tôi muốn đi cả 4 ngày, nhưng mấy người bạn của tôi họ bận chỉ đi được
ngày thứ bảy và Chúa Nhật, nên tôi đành phải ở nhà tham dự trực tuyến hai
ngày đầu. Sáng thứ bảy tôi theo họ đến sớm đã thấy một hai cái RV cắm gần
khu nhà tắm công cộng của Nhà Dòng. Rồi tôi theo mấy người bạn đến chào
cha Bề Trên và các thầy đang vất vả làm cơm cho khách. Tôi được dẫn đi thăm
cơ sở của Dòng và được biết chút ít lịch sử cơ sở này, do một gia đình dâng
cúng và Đức Tổng Giám Mục ở đây cho phép cha Bề Trên thành lập Nhà Dòng
nhân dịp mừng 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để tôn kính Mẹ
Đại Hội lần này tổ chức tuy đơn
sơ, không tấp nập ồn ào như các đại
hội nơi khác tôi đã từng đi tham dự,
nhưng trong hoàn cảnh cách ly do đại
dịch, tổ chức theo phương pháp này
mọi người đều tham dự cách sốt sắng.
Nhà Dòng có khu đất thật là thơ mộng,
có đồi thông, ao hồ, chim ngỗng, bóng

mát đưa tâm hồn tôi hướng về với Tạo Hóa. Nhìn mấy em bé đang chèo thuyền
trên ao hồ tôi thấy thật là tuyệt đẹp và vội lấy Iphone chụp mấy tấm làm kỷ
niệm.
Chúng tôi có 30 phút để các thầy tập hát và
dâng hoa cho Mẹ, mỗi người được phát khẩu
trang và ngồi theo tiêu chuẩn cách ly trong mùa
dịch. Đúng 8 giờ, cha Bề Trên chào mừng mọi
người và ngài kêu mời dâng lên Mẹ 10 kinh kính
mừng trước Thánh Lễ. Sau Phúc âm tôi nghĩ chắc
là cha phải cho
một bài giảng đặc
biệt nhưng ngài
chỉ nói khoảng 3
phút, tôi thắc mắc, sau Thánh Lễ hỏi ngài sao lễ
đặc biệt mà cha giảng ngắn vậy? Cha ghé vào
tai tôi nói nhỏ: “Giảng vài lời thôi còn để cho
Cha Thắng có giờ chia sẻ hội thảo.”
Hơn 2 tiếng đồng hồ lắng nghe lời Chúa, lần chuỗi, hội thảo và tham dự
tiệc Thánh, linh hồn tôi như được no thỏa an bình và hạnh phúc. Sau khi nghe
cha Thắng từ bên Vatican giảng về Mẹ Maria là Mẹ chúng ta, tôi cảm nhận một
sức mạnh che chở của Mẹ thật sự. Sau đó chúng tôi được mời vào dự tiệc
mừng Mẹ Fatima tại Nhà Ăn lớn. Bữa tiệc được bắt đầu cũng là lúc trời đổ mưa
(mưa phúc lành thật mát mẻ!). Bữa tiệc
với tôi khá đặc biệt: Dê 7 món do các
đầu bếp chuyên nghiệp vung tay nghề
thật là tuyệt, món nào cũng ngon, mọi
người tấm tắc khen ngợi. Cuối tiệc có văn
nghệ hát cho nhau ghe góp vui nên bữa
tiệc mừng ngày Đại Hội của Mẹ lại thêm
vui và thân tình hơn.
Sau 4 ngày đại hội, dù hai ngày đầu tôi chỉ tham dự ở nhà, tôi cảm thấy
thật là vui và hạnh phúc; Tôi vui vì tuy điều kiện năm nay có nhiều khó khăn,
nhưng tôi về được với Nhà Dòng Mẹ FATIMA để tham dự Đại Hội của Mẹ ngay
trên Đất Mỹ này thật tuyệt vời, tôi vui vì sự tiếp đón của Nhà Dòng thật là thân
thiện-quý mến, tôi đến đây lần đầu mà cứ như mình đã quen biết từ lâu, tôi vui

vì mọi người về tham dự đều thân thương gần gũi, chúng tôi cùng bắt tay hòa
mình vào các công việc để lo cho ngày Đại Hội được sốt sắng, tôi vui vì nhiều
người bạn gọi cho tôi bảo rằng, tuy họ không tới tham dự trực tiếp như tôi,
nhưng các bài giảng của các cha giảng thuyết họ đều tham dự trên mạng đầy
đủ. Tôi cũng rất hạnh phúc vì tôi cảm nhận được sự bình an lạ thường; Thời
gian này, trong cơn đại dịch đang hoành hành, trong sự bạo động; khủng bố,
cướp bóc, phá hoại và giết người làm tôi vô cùng lo lắng và bất an. Nhưng
những ngày qua, được ôn lại tình thương của Thiên Chúa dành cho tôi qua sự
bầu cử của Mẹ Maria, và được chia sẻ thông điệp của Mẹ FATIMA hứa sẽ ban
bình an cho nhân loại nếu mọi người biết thi hành những gì Mẹ dạy, làm cho tôi
vơi đi những lo lắng bàng hoàng.
Rời Nhà Dòng, tôi cảm thấy bịn rịn
nhớ về một vùng Đất Thánh dành cho Mẹ
Fatima tại trung tâm Nước Mỹ này thật
tuyệt vời. Mấy hôm nay tôi chưa đi làm,
nên có thời gian rảnh để nghe đi nghe lại
những bài giảng của các Cha Giảng
Thuyết cho Đại Hội vừa qua, nhất là bài
của cha Quang khá lạ với tôi, ít khi được
nghe nói những điều này. Lòng đạo của tôi phần nào ấm lên, giúp tôi lấy lại sức
mạnh thiêng liêng để sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với sự ác của Sa-Tăng-Quỷ
dữ mà không phải sợ hãi. Tôi cũng mong mọi người có được niềm vui, hạnh
phúc và bình an như tôi đang có.
Tôi cám ơn Nhà Dòng đã tạo điều kiện trong hoàn cảnh khó khăn này, để
chúng tôi đến tôn vinh Mẹ, cầu nguyện cho thế giới, nhất là cho Hoa Kỳ đất
nước mà tôi đang sinh sống và cho quê hương của chúng ta mau có ngày
thanh bình thực sự. Tôi cầu mong cho Dòng Sứ Giả FATIMA mỗi ngày mỗi phát
triển hơn và cũng mong có dịp gặp lại mọi người trong Đại Hội năm tới.
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