
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

gày 25/3/2022 vừa qua nhân dịp lễ Truyền tin, tại Vương cung thánh 

đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dâng Lời cầu nguyện Tận hiến 

cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria. Đức Thánh Cha cầu 

nguyện : “Vì vậy, lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con long 

trọng phó thác và tận hiến chính mình, Giáo Hội và toàn thể nhân loại, đặc 

biệt nước Nga và Ukraine, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin vui nhận hành động mà chúng con thực hiện với sự tín thác và lòng yêu 

mến. Xin cho chiến tranh sớm kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới. 

Lời “Xin Vâng” thốt lên từ Trái tim Mẹ đã mở ra cánh cửa lịch sử cho 

Hoàng tử Hòa bình.” 

Những lời đó nói lên những điều chính yếu của lời nguyện. Đức Thánh 

Cha dâng cả loài người cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria nhưng 

đặc biệt dâng Nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Cả hai nước đều có lòng 

tôn sùng Đức Mẹ, cả hai nước có phần đông là Kitô hữu cho dù là Đạo 

Chính Thống hay Công giáo. Ngày Truyền tin là ngày Con Thiên Chúa 

xuống thế làm người, nơi cung lòng của Đức Maria, đó là ngày Con Thiên 

Chúa làm thân phận con người như mọi người chúng ta ngoại trừ tội lỗi. 

Chúa Giêsu là Vua Bình an, Vua Hòa bình. Dức Maria là Mẹ của Vua Bình 

an nên cũng được Giáo hội ca tụng là Nữ Vương Bình An.  

Thế nhưng để có sự bình an, để đi vào chương trình bình an của Thiên 

Chúa thì mỗi người chúng ta cần phải nghe lời Thiên Chúa như Đức Maria. 

Khi thưa với Thiên thần câu “Xin vâng”, Đức Maria đi vào chương trình của 

Thiên Chúa, đây là chương trình mang lại bình an cho mỗi người và cho 

nhân loại. Vì thế, xin cho mọi người biết nghe, biết hiểu và làm theo Lời 

Chúa để mọi người chúng ta thực sự sống trong bình an của Chúa. 
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NGƯỜI CHA NHÂN HẬU 

“Chúng ta phải ăn mừng phải vui vẻ vì em con đây đã chết mà nay sống 

lại đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32) 

Suy niệm: Người cha trong bài Tin Mừng không chỉ có đứa con thứ bỏ nhà 

đi hoang, nhưng còn người con cả ở nhà coi mình như người làm công, chứ 

không phải con cái trong gia đình. Thế nhưng, ông tỏ lòng nhân hậu với cả 

hai người con: vui mừng, đón tiếp linh đình khi con thứ thân tàn ma dại trở 

về; năn nỉ người con cả để anh đối xử với người con thứ thật sự như em của 

mình. Từ “chúng ta” bao gồm ông với người con trưởng; nói cách khác, cả 

gia đình phải ăn mừng vì một đứa con, đứa em hư hỏng trở về. Như thế cả 

nhà – trên trời dưới đất – phải cùng nhau chia sẻ niềm vui lớn lao khi một 

tội nhân trở lại cùng Chúa. Người cha nhân hậu ấy chính là Thiên Chúa; 

ngoài Ngài, mọi người đều phải trở nên “người cha” với anh chị em của 

mình. Như vậy, chúng ta mới giống Cha trên trời, Đấng làm mưa trên người 

lành kẻ dữ. 

Mời Bạn: Sám hối, hoán cải, trở về là những động từ cần đem ra thực hiện 

cách đặc biệt trong mùa Chay. Sự sám hối, hoán cải, trở về ấy mà được 

người khác đón nhận, người trở lại sẽ sung sướng, tin tưởng, mạnh dạn làm 

lại cuộc đời. Bạn cũng hãy tỏ ra nhân từ với ai đó đang xích mích với bạn, 

đi bước trước  làm hòa với họ thì còn gì đẹp bằng! 

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay khi nghe tiếng Chúa, anh chị em chớ cứng 

lòng, nhưng hãy lắng nghe, đem ra thực hành; hãy tập nghĩ, tập hành động 

với tâm tình nhân hậu với hết mọi người. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên mẫu gương của Chúa, đối 

xử nhân từ, thông cảm, tha thứ với những ai đang làm con đau khổ, hầu có 

thể cảm hóa được họ. Amen. 

 

 



 

  

  

 Một linh mục kể lại cuộc chạy trốn khỏi Mariupol, những gì ngài thấy trên 
đường đi. 

“Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu toàn thể Giáo hội trên thế giới cùng tham gia 

với chúng tôi” 

Đức Tổng Giám Mục Mieczysław Mokrzycki của Lviv, Ukraine, đã kêu gọi 

bắt đầu tuần cửu nhật vào ngày 17 tháng Ba và kết thúc ngày 25 tháng Ba, 

để chuẩn bị cho việc Đức Thánh Cha Phanxicô dâng hiến Nga và Ukraine 

cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

“Chúng tôi đang kêu gọi tất cả các Kitô hữu ở Ukraine tham gia tuần cửu 

nhật này, và chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu toàn thể Giáo hội trên thế giới sẽ 

cùng chúng tôi cầu nguyện cho ý định này.” 

Tổ chức Hiệp sĩ Kha Luân Bố trên toàn thế giới đang tham gia với sáng kiến 

này, “Tôi kêu gọi 2 triệu Hiệp sĩ anh em của tôi đoàn kết cầu nguyện với 

Đức Trinh nữ Maria”, Hiệp sĩ tối cao Patrick Kelly cho biết trong một tuyên 

bố. “Cùng nhau, chúng ta sẽ cầu xin Đức Mẹ cầu thay cho những người bị 

ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột, để tiếp thêm sức mạnh cho các Hiệp 

sĩ Ukraine và Ba Lan của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để cứu trợ và 

giúp mang lại hòa bình và hàn gắn cho khu vực.” 

Giáo Hội Chính thống Nga cho đến nay vẫn chưa bình luận gì về tin tức liên 

quan đến việc thánh hiến. 

Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ của Công Giáo 

Ukraine nghi lễ Đông phương, cho biết việc dâng hiến là một “hành động 

tinh thần đã được người dân Ukraine chờ đợi từ lâu”, không chỉ kể từ khi 

bắt đầu cuộc tấn công của Nga hiện nay mà kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào 

năm 2014. 

Nhà lãnh đạo tinh thần của thiểu số Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông 

phương, có từ bốn đến năm triệu người, nói: 

“Chúng tôi giao phó cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria tất 

cả những đau khổ của chúng tôi và hy vọng về hòa bình cho người dân đau 

khổ của chúng tôi” 

Chính ngài đã thực hiện một hành động thánh hiến Ukraine cho Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, tại 

Fatima. 

Source:AleteiaUkrainians, Knights of Columbus urge novena to prepare 

March 25 consecration 
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 Thánh giá bị phá hoại ở Mumbai. 

Trong một hành động phá hoại, tượng đài Chúa bị đóng đinh nằm trước 

Pavan Hans, ở phía tây Mumbai, thủ phủ của bang Maharastra, Ấn Độ, đã bị 

những kẻ không rõ danh tính cố tình làm hư hỏng. “Chúng tôi kinh hoàng 

trước hành động khinh miệt và bạo lực vô cớ đối với các tín hữu Kitô”, ông 

Nicholas Almeida, lãnh đạo giáo dân Công Giáo của Tổng giáo phận 

Bombay, thành viên của tổ chức phi chính phủ “Tổ chức giám sát” đã nói 

như trên với thông tấn xã Fides, của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các 

Dân Tộc, 

Almeida cho biết các tín hữu đã yêu cầu lắp đặt camera quan sát tại tượng 

đài. 

“Chúng tôi đã chứng kiến một số vụ việc tương tự ở Mumbai, đặc biệt là ở 

các khu vực Santa Cruz, Juhu và Bandra, ở phía tây thành phố. Những hành 

vi này đã làm tổn thương đến tình cảm tôn giáo của cộng đồng Kitô Hữu và 

do đó cần có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Chính quyền bang 

Maharastra có nhiệm vụ bảo vệ mọi công dân, bất kể tôn giáo và mọi nơi 

thờ tự của họ”, Vivian D'Souza, một lãnh đạo giáo dân Công Giáo địa 

phương khác xác nhận. 

Trong 45 ngày đầu tiên của năm 2022, 53 vụ bạo lực chống lại Kitô Hữu đã 

được ghi nhận ở nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ, theo báo cáo của nhóm 

đại kết “Diễn đàn Kitô thống nhất” có trụ sở tại New Delhi. Họ ghi nhận “sự 

gia tăng đáng lo ngại về bạo lực đối với các tín hữu Kitô”. Diễn đàn Kitô 

thống nhất đã kích hoạt một đường dây hỗ trợ đặc biệt qua điện thoại để thu 

thập các báo cáo và giúp đỡ các Kitô hữu gặp khó khăn, cả trong quan hệ 

với chính quyền và tư vấn pháp lý. Năm 2021, 505 báo cáo đã nhận được. 

Source:Fides Cross vandalized in Mumbai 

 

 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Cô Tiết: 1.000.000đ. 

http://www.fides.org/en/news/71840-ASIA_INDIA_Cross_vandalized_in_Mumbai

