
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

rong những ngày nầy chúng ta hướng về lễ mừng Đức Mẹ hồn xác lên 

trời. Đức Mẹ Hồn xác lên trời là kiểu nói diễn tả rộng ra, diễn tả chính 

xác hơn những gì Giáo hội muốn nói tới trong thánh lễ mừng Đức Mẹ về 

trời hay lên trời. Kiểu nói đó cho thấy sự khác biệt giữa các thánh ở trên trời 

và Đức Mẹ về trời. Các thánh thì thân xác vẫn còn ở trần gian, còn Đức Mẹ 

thì lên trời cả hồn lẫn xác.  

Ngày Lễ Các Thánh 1/11/1950, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Piô 

XII trịnh trọng tuyên tín : "Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của Ta, Ta 

phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng : Đức 

Maria, Mẹ Vô nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống 

trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả 

dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều Ta đã định tín, thì họ phải biết rằng 

họ hoàn toàn phản bội đức tin Công giáo của Thiên Chúa". 

Với lời tuyên tín nầy, Đức Giáo Hoàng cho thấy không nghiêng về bên 

nào trong những cuộc tranh luận trước đó về việc Đức Mẹ có qua đời (chết) 

hay không ? Trước đó có cuộc tranh luận về việc Đức Mẹ có chết hay 

không ? Có người thì cho rằng Đức Mẹ chỉ ngủ rồi lên trời vì Đức Mẹ vô 

nhiễm nguyên tội nên không bị chết. Có người cho rằng Đức Mẹ cũng chết 

như Chúa Giêsu rồi lên trời như Chúa Giêsu. 

Như thế, lời xác tín của Giáo hội cho thấy điều chính yếu : Cuộc đời của 

Đức Mẹ cuộc đời gắn bó với Chúa Giêsu và được lên trời hồn xác như Chúa 

Giêsu. Đó cũng là gương mẫu cho cuộc đời chúng ta. 
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SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong cho lửa ấy 

đã bùng lên.” (Lc 12,49) 

Suy niệm: Cuộc sống của người ki-tô hữu phải là một cuộc chiến đấu 

không ngừng mà chính Chúa Giê-su là người khởi xướng và mẫu gương đi 

trước. Lửa và Phép Rửa mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay chính Chúa Giê-su 

đã đem đến trần gian và Ngài đã thi hành sứ mệnh cứu thế của Ngài bằng 

một cuộc chiến cam go, đã đánh bại thần chết bằng cuộc Phục sinh của 

Ngài. Người ki-tô hữu không thể đi ngoài con đường Thánh Giá của Đức 

Ki-tô. Trong thân phận con người, chúng ta thường bị nhận chìm trong đau 

khổ bởi hận thù chia rẽ ghen ghét có khi bởi chính những người thân của 

mình. Nhưng chúng ta tin rằng bên kia bức màn đen tối đó, lại có ánh sáng 

và sự sống bất diệt. Cuộc sống càng có ý nghĩa, càng tăng giá trị, khi người 

ta ý thức được rằng cuộc sống này đòi người ta phải chiến đấu để chiến 

thắng. Và con đường đi đến chiến thắng không gì khác hơn là con đường 

thập giá của Đức Ki-tô. 

Mời Bạn: Đừng sợ phải hy sinh, nhưng hãy sẵn sàng để chiến đấu chống lại 

mọi thứ cám dỗ và hãy chiến đấu như Chúa đã chiến đấu và chiến thắng 

trong sa mạc. 

Sống Lời Chúa: Tập làm mỗi ngày một việc hy sinh để quen chiến đấu 

trước những cơn cám dỗ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính vì tội lỗi chúng con mà Thập Giá 

xuất hiện trên trần gian và Chúa đã đem lửa xuống để thiêu đốt tất cả căn 

nguyên sự tội. Xin luôn ban cho chúng con sức mạnh tinh thần để cùng với 

Chúa, chúng con chiến thắng mọi âm mưu qua quỉ, huỷ diệt mầm mống chia 

rẽ, hận thù ghen ghét hầu được sống hoà hợp trong niềm tin yêu Chúa. 

Amen. 

 

 



 

 Một linh mục quả quyết phép lạ Thánh Thể đã xảy ra tại Mễ Tây Cơ. 
Như chúng tôi đã loan tin Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega của 

Guadalajara, Mễ Tây Cơ, gần đây đã lên tiếng về một phép lạ thánh thể 

được tường trình trên mạng xã hội, và được cho là xảy ra tại một giáo xứ 

trong tổng giáo phận của ngài. 

Đức Hồng Y Robles cho biết vụ việc là “rất nghiêm trọng, bởi vì đó là vấn 

đề của bí tích lớn nhất trong đức tin của chúng ta, nơi chúng ta chắc chắn về 

sự hiện diện thực sự, sống động của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh 

Thể.” 

“Đó là một vấn đề rất nhạy cảm khi một số yếu tố phi thường được ghi lại 

hoặc công bố chính thức mà không có thẩm quyền của giáo hội. Đức Hồng 

Y cho biết Giáo Hội cần phải thấu hiểu xem điều gì đã xảy ra, xem xét các 

chi tiết để nói rằng đó là một hành động siêu nhiên, phi thường, một phép 

lạ”. 

Tuy nhiên, vị linh mục cử hành thánh lễ vẫn cả quyết là một sự kiện phi 

thường đã xảy ra. Mạng ChurchPOP có bài tường thuật nhan đề 

“Eucharistic Host Allegedly Beats Like Human Heart in Miraculous Viral 

Video”, nghĩa là “Mình Thánh Chúa được tường trình đập như tim người 

trong một video về phép lạ đang lan truyền nhanh chóng.” Xin kính mời quý 

vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của 

Đình Trinh. 

Đoạn video được quay vào ngày 22 tháng 7 tại giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi ở 

Zapotlanejo, một thị trấn ở bang Jalisco của Mễ Tây Cơ, trong một buổi 

Chầu Thánh Thể. 

Linh mục người Á Căn Đình, Cha Carlos Spahn, người cử hành Thánh lễ và 

buổi Chầu Thánh Thể ngày hôm đó, nói rằng ngài đã chứng kiến sự kiện 

này. 

Ngài giải thích rằng video là xác thực, tuy nhiên, ngài không thể xác nhận 

điều kỳ diệu đó là phép lạ, vì ngài “không có thẩm quyền làm điều đó”. 

Chú thích của video có nội dung “Phép lạ ở Mễ Tây Cơ. Trong khi Cha 

Carlos Spahn đang chầu Mình Thánh Chúa, Thánh Thể bắt đầu lay động 

như trái tim đang đập”. 



Cha Sphan nói với ACI Presna rằng hiện tượng ngoại thường này xảy ra 

trong khoảng 20 hoặc 30 giây. 

“Chúng tôi đã chầu Mình Thánh, tôi đã đọc các lời cầu nguyện trước Thánh 

Thế, và khi tôi đứng dậy để đi đến phòng thánh, điều này bắt đầu xảy ra.” 

Mọi người “không thể tin được những gì họ đã thấy,” ngài nói. 

 

Vị linh mục nói thêm rằng những người tham dự “nhanh chóng lấy điện 

thoại di động của họ ra và quay phim.” Ngài yêu cầu họ chuyển video cho 

ngài ngay lập tức để chúng không thể bị thay đổi. 

“Vì vậy, tôi chứng thực rằng điều này là xác thực, chính xác như thời điểm 

xảy ra,” Cha Sphan nói. 

Vị linh mục cũng cho biết một bác sĩ đã phân tích đoạn video và người dẫn 

chương trình mô phỏng hiện tượng này như một trái tim đang đập. 

Ngài nói: “Mình Thánh Chúa có nhịp đập của một trái tim, hoàn toàn giống 

như một trái tim con người. Một bác sĩ đã đo chuyển động của trái tim này, 

và ông ấy nói rằng nó tương ứng với nhịp đập của tim người.” 

“Và một phụ nữ vừa mới theo đạo đã có một xác tín mạnh mẽ. Cô ấy đã 

rước lễ, và người Mình Thánh Chúa bắt đầu đập trong miệng cô ấy. Những 

gì đã xảy ra với cô đó trong miệng cô ấy cũng đang xảy ra ở bên ngoài - 

Mình Thánh Chúa được trưng bày trong buổi Chầu Thánh Thể đang đập 

như một trái tim.” 

Cha Sphan cho biết trong một tuyên bố bổ sung rằng sự kiện lặp lại vào các 

trường hợp khác nhau từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Tuy nhiên, không phải tất 

cả mọi người tham dự đều nhìn thấy Mình Thánh Chúa đang đập. 

Ngài cho rằng điều này chỉ ra “nguồn gốc thần thánh, bởi vì nếu nó là một 

điều tự nhiên, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy nó cùng một lúc.” 

Source:Church POPEucharistic Host Allegedly Beats Like Human Heart in 

Miraculous Viral Video 
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